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Wstęp

Poznaję jak kochać w twoim blasku. 
Staję się poetą dzięki twemu pięknu. 
Tańczysz ukryty w moim wnętrzu. 
Czasami cię widzę. 
Pamięć o tym zamieniam w sztukę. 
W powietrzu unosi się dźwięk bębna, 
Jego rytm, to bicie mego serca. 

Moulana Dżalaloddin Rumi, XIII w. 

Taniec ludów Azji zasługuje na wielotomową serię wydawniczą. Po-
dobny imperatyw badawczy pojawia się niechybnie, gdy tylko próbujemy
zmierzyć się z kulturowym bogactwem tanecznych zachowań człowieka na
każdym innym kontynencie. Azja jest tak wielka, że łatwiej ją poznawać
według kryterium bliskości geograficznej, gdy tylko podzieli się tę olbrzy-
mią przestrzeń świata na Bliski, Środkowy i Daleki Wschód. I tak może jed-
nak przyprawić o zawrót głowy różnorodnością swych form tanecznych.
Ta wielobarwna i bogata dziedzina kreatywnych zachowań człowieka wy-
wołuje także paraliżujący lęk i obawę przed tym, czy aby człowiek nie jest 
z góry skazany na niepowodzenie w swych poznawczych ambicjach i este-
tycznych pragnieniach. Potrzeba racjonalizowania własnej fascynacji kul-
turą taneczną cywilizacji odległych wynika przede wszystkim z badawczej
przesłanki, która zakłada istnienie uniwersaliów w naturze człowieka i po-
dobieństw w strukturze jego procesów psychiczno-intelektualnych. Zja-
wiska te stanowią od dawna przedmiot studiów rozmaitych dziedzin
humanistyki, od językoznawstwa począwszy a na estetyce kończąc. Oczy-
wista tożsamość anatomii ludzkiej jest faktem supralinearnie przekra-
czającym najsubtelniejsze różnice rasowe, zaś identyczne prawa biologii 
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WIESNA MOND-KOZŁOWSKA12

i fundamentalnego życia psychicznego stanowią bez wątpienia wspólną
płaszczyznę odniesień w doświadczeniu estetycznym ludzi, którzy
posługują się odmiennymi językami, swoistymi kodami kulturowymi z ich
relatywnymi procedurami hermeneutycznymi. 

Pierwsze kroki badawcze skierowane w stronę Chorea Asiana nie będą
miały charakteru referencyjnego. Tom ten nie przedstawi w sposób prze-
krojowy wiodących kultur tanecznych na kontynencie azjatyckim w ich
relatywnych epokach klasycznych. „Klasyczny” rozumiany jest tutaj w zna-
czeniu jednej z definicji tego pojęcia proponowanej przez Władysława 
Tatarkiewicza, a mianowicie tej, która za klasyczne uznaje „to, co jest 
najdojrzalszym, najdoskonalszym wyrazem jakiejś kultury, sztuki, kie-
runku, stylu”1. I chociaż polski filozof używa tego pojęcia do opisania 
i interpretacji sztuki greckiej w okresie Peryklesa, to zaznacza przy tym, 
że klasycznymi w tym znaczeniu są także i inne kultury „do peryklejskiej
niepodobne”.

Zbiór artykułów tego tomu wprowadza raczej w zarys problematyki,
która przede wszystkim uwydatnia wyjściowy kulturowy kontekst badaw-
czy z jego historycznymi uwarunkowaniami i światopoglądem filozoficz-
nym wnoszącym swoistą ontologię bytu ludzkiego i koncepcję świata.
Należy na samym początku podkreślić fakt, że w studiach nad tańcem poza-
europejskim prowadzonych na gruncie kultury europejskiej nie możemy
pominąć krytycznej przesłanki wyjściowej badacza, którą jest nasz zachodni
sposób postrzegania struktury osoby ludzkiej. Dziedziczymy go w prze-
dziwnie synkretyczny sposób po filozofii greckiej, judaizmie i magisterium
Kościoła chrześcijańskiego. Europejczyk z zasady postrzega swoje jestestwo
w sposób dualistyczny; ja i to, lub ja i ja, na końcu dopiero ja–ty. Jest 
to podstawowa dialogiczna podstawa kognitywnej partycypacji człowieka 
w świecie, która przebiega ruchem do- lub ku-. 

Należałoby się zastanowić, czy ten egzystencjalny fakt nie jest przy-
padkiem prawdziwym źródłem narodzin dramatu i teatru europejskiego,
którego wyróżnikiem rodzajowym jest przecież dialog, konflikt i napięcie.
Antyczny teatr grecki i jego genialne dzieci, teatr szekspirowski, hiszpański
i francuski, to przecież zjawiska wybitnie europejskie. 

Z tego właśnie powodu tom otwiera artykuł Richarda Shustermana,
twórcy somaestetyki zajmującej się naturą percypowania świata przez 
człowieka. Amerykański filozof jak rzadko kto we współczesnej światowej

1 W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t.1, Warszawa 1985, s. 52. 
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WSTĘP 13

filozofii uprawniony jest do zabierania głosu na temat świadomości
człowieka zakorzenionej w doznającym ciele.

Z uwagi na inicjalny charakter badań podjętych w dziedzinie antropo-
logii i estetyki tańca w polskiej humanistyce wybór tekstów i ich tematyka
może wywołać niedosyt wymagającego czytelnika. Wyprzedzamy pośpiesz-
nie przewidywane i skądinąd uzasadnione zarzuty poprzez wyakcentowa-
nie faktu, że rozpoczęcie studiów w tej dziedzinie ma na celu zaledwie
przygotowanie badań specjalistycznych. Ich pierwszy etap jest tym, co ma-
larz zwykł nazywać gruntowaniem obrazu. Skupienie się w pierwszej części
monografii na zachodnim sposobie postrzegania ontycznej sytuacji
człowieka ma przynieść przede wszystkim głębsze zrozumienie tożsamości
własnego europejskiego paradygmatu estetycznego. Może to nastąpić po-
przez odnoszenie europejskiego sposobu przeżywania sztuki do estetyk
Wschodu w kategorii ogólnego doświadczenia estetycznego i jego relatyw-
nych kryteriów. Po drugie zaś, przygotowuje do intelektualnego zmierzenia
się w doświadczeniu tańca z typowo wschodnią specyfiką doświadczenia
estetycznego, zachowując dwa odmienne modi percepcji, z jednej strony
widza, z drugiej zaś artysty. 

Europejczycy, kierując się na Wschód, od razu postrzegają odmienny
sposób intelektualizowania doświadczenia własnego ja, inny obraz relacji 
z Absolutem rodzący odmienne Kosmogonie i Księgi Rodzaju, w zasadzie
nieporównywalny stosunek do Natury wynikający z diametralnie różnego
do niedawna stopnia urbanizacji i stechnicyzowania życia na Zachodzie 
i Wschodzie. A jednak zawsze zdołają oni uchwycić tę samą zasadę symet-
rii wpisaną w strukturę ciała tancerza wschodniego, ukonstytuowanego
według boskiej proporcji, zwanej złotym cięciem2. 

Być może badanie tych różnic i podobieństw dałoby jednocześnie pozy-
tywną odpowiedź na pytanie, dlaczego Poetyka powstała w Attyce, a Nātya
Śāstra w Indiach prawie w tym samym okresie3. W porównywalnym czasie
istniały też dwie potężne formy widowiskowej sztuki totalnej, opartej na 
semantycznej i rytmicznej współgrze ruchu, dźwięku i melorecytacji, a mia-
nowicie trójedna choreia w Grecji i hinduistyczna kuddijattam.

2 O anatomicznej zasadzie konstrukcyjnej złotego cięcia zobacz: M. C. Ghyka, Złota Liczba, Kraków 2001. 
3 Henryk Podbielski nie określa dokładnie czasu powstania Peri poietikes Arystotelesa, można przy-

puszczać, że była ona owocem jego pracy dydaktycznej w Lykeionie, a może i wcześniejszej gdy był na-
uczycielem Aleksandra Macedońskiego. Byłaby to w przybliżeniu druga połowa IV wieku (Arystoteles,
ok. 384–322) Cf. Arystoteles, Poetyka, Ossolineum, 1983. Panini, wielki gramatyk hinduski, w swym
dziele Astadhyayi nadmienia o istnieniu Natas, podręcznika dla aktorów, w VI wieku przed naszą Erą. 
Cf. The Nātya Śāstra, Sri Satguru Pub., New Delhi, s. XII. 
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Według Edwarda Zwolskiego, choreia

to organiczna jedność trzech, rytmicznego ruchu i gestu, granej bądź
wybijanej miarowo melodii i śpiewanego słowa, narodziła się ze zbioro-
wego przeżycia świętości. Spotykana w zalążkowej formie w świecie zwie-
rzęcym, przez długi okres stadnej egzystencji rodzaju ludzkiego wyrażała 
magiczno-religijne doświadczenie grupy. Człowiek archaiczny uprawiał 
ją przy swoich ważnych okazjach, to znaczy wtedy, gdy w sposób szcze-
gólny czuł działanie sił, których nie rozumiał i nie potrafił opanować: przy
narodzinach, godach, zgonach i różnego typu egzystencjalnych inicjacjach,
w decydującym momencie pracy na roli, w związku z wyprawą na dzikie
zwierzę czy w zmaganiach przeciw wrogowi. Przez śpiewo-taniec z udzia-
łem muzyki usiłował zażegnać złe moce lub zyskać łaskawość dobrych, 
uosabiał duchy natury i przodków, wprowadzał się w nastrój wesela lub
smutku, wrogości lub przyjaźni, tryumfu lub klęski. Sytuację podkreślał
wtedy ubiorem, raz pokojowym, innym razem wojennym, emblematami 
o jednoznacznej wymowie, kostiumami z roślin, ptaków lub zwierząt. 
Stałym elementem stroju była maska, często o demonicznej wyrazowości.
Archeologia i etnologia dostarczają na to wiele przykładów z całej kuli
ziemskiej. (…) Święta choreia nie jest znamieniem barbarzyńskiej dzikości.
Uduchowiała, a niekiedy nadal uduchowia życie ludzi w krajach o wyso-
kiej kulturze, jak starożytny Egipt, Indie, Chiny czy Kambodża. W Grecji
IV wieku przed Chr. Platon utożsamiał ją z kulturą4. 

Dodajmy wszakże, że czasy Platona obserwowały już zanik tej formy 
z pogranicza liturgii i sztuki w Grecji. 

Struktura tych widowisk nie sprzyjała i nie sprzyja autonomii sztuk,
dlatego należy przyjąć, że współczesne rozróżnienie na teatr, muzykę i ta-
niec nie oddaje istoty rodzajowej gatunków choreutycznych, za które uznać
przecież należy choćby kuddijattam, kathakali, japoński teatr Nō czy nawet
modlitewny taniec muzułmańskich derwiszy oraz także hinduistyczne
tańce solowe, na przykład keralski odissi. 

Starogreckie słowo musiké, μυσική, oznaczało jednocześnie taniec, 
muzykę i melorecytację5. Poezja nie była częścią widowiska muzycznego
i tanecznego, a stanowiła z nimi ontyczną jedność, przy czym uznaje się,

14

4 E. Zwolski, Choreia, Warszawa 1978, s. 5. 
5 T. Georgiades, Greek Music, Verse and Dance, Merlin Press, New York, s. 15–17.
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że to rytm, niewidzialny czynnik konstytutywny, był elementem spaja-
jącym tę jedność ruchu, dźwięku muzyki i brzmienia słów. Naturalnie 
wynikało to z właściwości prozodycznych języka starogreckiego. Grecji za-
wdzięczamy powstanie tej koncepcji dzieła scenicznego, którego poznanie
ułatwia odbiór artystycznego i estetycznego bogactwa tanecznych kultur
Azji. Przyjęto, że narodziny wybitnych dzieł literatury dramatycznej trójki
tragików greckich, Ajschylosa (525–456), Sofoklesa (495–406) i Eurypi-
desa (480–406), tak doskonałych pod względem literackim, że można je
było tylko czytać, to główna przyczyna zmierzchu tej formy widowiska 
w starożytnej Grecji. Jednak wiedza o sakralnych źródła chorei pozwala
przejść do kolejnego zagadnienia, które fascynuje w kontakcie ze sztuką Azji.
Klasyczne widowiska Indii, Chin czy Japonii pozostawiają silne odczucie
związków sztuki azjatyckiej z religijnością ich twórców. Sacrum i estetyka
stanowią tam nierozdzielną jedność, metafizyka manifestuje się w widzial-
nym świecie rządzonym prawami fizycznymi. Pojęcie to rozumiane jest 
jednak nie na sposób kantowski, lecz zupełnie współcześnie, kiedy to wy-
kładając jego znaczenie, wraca się do greckiego źródłosłowia, aisthesis, ozna-
czającego postrzeganie zmysłowe, które stanowi intencjonalny akt człowieka
mogący być podstawą i warunkiem przeżycia piękna. 

Ananda Kentish Coomaraswamy, w swych esejach na temat tradycyj-
nych lub „normalnych poglądów na sztukę” wielokrotnie podejmował 
zagadnienie wspólnego i odmiennego obszaru odniesień w studiach po-
równawczych filozoficznego i artystycznego dziedzictwa kultur Wschodu 
i Zachodu6. Wnikliwy znawca klasycznej filozofii greckiej bardzo często sięga
po wywody Platona i Arystotelesa w swoich własnych przemyśleniach czło-
wieka Wschodu. Kazania Mistrza Eckharta nazywa europejskimi Upani-
szadami7. Interesowało go zagadnienie naśladownictwa w sztuce, dylematy
klasycznej myśli w tym względzie badał własnymi pytaniami o naturę tego,
co imitujemy. Własną intuicję tożsamości fundamentalnego doświadczenia
sakralnej natury rzeczywistości i wynikające zeń normy estetyczne odnaj-
dywał w literaturze natchnionej obu półkul: 

„Miasto nigdy nie będzie udane, jeśli nie zostanie zbudowane przez
tych, którzy wzorować się będą na boskim prawzorze”; „Rzemiosła takie 

WSTĘP 15

6 Cf. A. K. Coomaraswamy, Figures of Speech or Figures of Thought, New Delhi 1981 lub The Trans-
formation of Nature in Art, New Delhi 2004. 

7 A. K. Coomaraswamy, op. cit., s. 61. 
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jak wznoszenie domów lub stolarka… sięgają po swoje zasady z rzeczy-
wistości i myślenia stamtąd”; „Patrz, a czyń wedle wzoru, który ci na górze
został ukazany”; „Przez imitację (anukṛti) boskich form, powstają wszyst-
kie ludzkie formy (śilpa); „To jest ta boska harfa, upewnij się, czy ludzka
harfa  powstaje na jej podobieństwo(tad anukṛti)”; „Musimy robić to, co
najpierw zrobił Bóg”. 

To, mówi A. K. Coomaraswamy, cytując zbliżone do siebie treścią frag-
menty z Ennead, Tiamjosa, Biblii czy pisma braminicznych, to „imitacja
natury w jej sposobie działania, jako pierwsze stworzenie imitacji modelu
intelligibilnego, a nie postrzegalnego”8. Zatem jest to nic więcej ponad To-
maszowe natura naturans. Bóg poznawalny w świecie przez naturę swego
działania. Stąd afirmacja Boga to akt imitatio naturae, który jest partycypa-
cją w boskiej naturze, a nie jej kopiowaniem czy werystycznym powielaniem
jej wyglądów. Specyficznie hinduistyczne i hinduskie spojrzenie na proces
twórczy, dzieło sztuki czy wreszcie doświadczenie estetyczne jest źródłowo
religijne i uznaje zależność człowieka od Absolutu. 

Rękojmią wiarygodnych wniosków badawczych będzie zawsze grun-
towna wiedza oparta o dane empiryczne pochodzące z badań terenowych.
Mogą one gwarantować pełny wgląd w naturę i strukturę przebiegu do-
świadczenia estetycznego u perceptorów dzieła sztuki. Przydatna jest wtedy
także znajomość kulturowo właściwych kryteriów estetycznych stoso-
wanych w procesie twórczym i odbiorczym rzeczywistości artystycznej.
Ostateczną instancją pozostanie jednak uniwersalne przeżycie estetyczne
człowieka, który ocenia dzieło sztuki według kryteriów estetycznych
(piękno), psychologicznych (przyjemność) i aksjologicznych (wartość in-
telektualna i etyczna). Konstytucję przedmiotu estetycznego w estetycznej
teorii Ingardena determinuje osobnicze uposażenie poznawcze patrzącego,
które jest z jednej strony wrodzone, z drugiej zaś nabyte. Przebiega ona całą
sekwencją wynikających z siebie kolejnych wewnętrznych związków mo-
tywacyjnych wieloetapowego procesu percypowania dzieła sztuki i do-
puszcza także obiektywne, kontekstualne, czasami nieprzewidywalne,
uwarunkowania przeżycia estetycznego9. To kilka trudnych do podważenia
tez fenomenologicznej analizy doświadczenia estetycznego. Posłużymy się
nimi w badaniu tego, co, choć kulturowo swoiste, może stanowić wspólne

16

8 A. K. Coomaraswamy, Figures of Speech or Figures of Thought, op. cit., s. 17–18. 
9 R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, s. 11–18. 
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dziedzictwo cywilizacyjne człowieka, przekładające się na uniwersalne war-
tości estetyczne i poznawcze w konfrontacji ze sztuką inną niż rodzima.

Już wstępne podejście do zagadnienia sztuki Wschodu ujawnia w spo-
sób oczywisty i naturalny sakralny czy wręcz epifaniczny jej charakter. 
W szczególności taniec, wywodzący się od genezyjskiej aktowości boga Śiwy,
wraca do niego w postaci tanecznej i artystycznej kreacji człowieka jako
forma ofiary i dziękczynienia za dar życia. Tym samym wytwarza się orga-
niczny i istotowy związek pomiędzy kultem religijnym a estetyką. Współ-
czesna hinduska refleksja estetyczna ujmuje to w następujący sposób:

Pogląd na świat, pojęcie budowy kosmosu, idea i obraz człowieka za-
warte w Upaniszadach nie mogą być oddzielane, co widać szczególnie 
w obrzędowości i koncepcji jadźnia przedstawionej w Wedach, Jadżurwe-
dzie, Atharwedzie i tekstach braminicznych… Pozostają komplementarne
wobec siebie, a identyczna wizja i pogląd na świat kierują strukturalnym 
schematem idei i obrazów. (…) Już wcześniej zwróciliśmy uwagę na konsek-
wentne stosowanie obrazu Ciała Człowieka (the Man-Body image) jako
przedstawienia metaforycznego i zajmowanie się przez autorów Upaniszad
zmysłami i percepcją zmysłową, z ich nieskończoną możliwością eksteriory-
zacji i interioryzacji, ukrywania i przejawiania się. Cała seria identyczności,
korelacji i odniesień ustanowionych pomiędzy mikrokosmosem i makro-
kosmosem jawiły się jako oczywiste. To z nich wypływały bezpośrednio geo-
metryczne motywy koła i szprych z piastą, okręgu i jego środka oraz werty-
kalnie wspinającej się linii będącej innym sposobem świadczenia o ważności
słupa, axis mundi (stambha) łączącego Niebo z Ziemią. Złoty Człowiek, dwa
ptaki i jeden ptak dwuskrzydły, były stale powracającymi motywami, po które
sięgano w rozmowie prowadzonej w Upaniszadach, a toczącej się wokół za-
gadnień ātmana, Brahmana, puruszy i Pūruszy10. 

Także kosmogonia hinduistyczna jest wybitnie antropocentryczna.
Teofania utożsamiana z aktem stwórczym świata ma charakter całkowicie
antropomorficzny. Ludzka sylwetka tańczącego Śiwy w genezyjskim geście
tanecznym powołuje świat do istnienia, tańcem go także unicestwia; ginie
to, co powinno ulec anihilacji ze względu na idealny obraz Kosmosu, za
którym ma podążać człowiek. Śiwa to tancerz i widz zarazem, Bóg i dzieło
jego stworzenia. 
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10 K. Vatsyayan, The Square and the Circle of the Indian Arts, New Delhi 1997, s. 23. 
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Najwspanialszym imieniem Śiwy jest Nataradża, Pan Tancerzy, albo
Król Aktorów. Jego teatrem jest Kosmos. Posiada w swym repertuarze
najrozmaitsze kroki. Sam jest i aktorem i publicznością.

Po czym Coomaraswamy cytuje Lukiana z Samosaty (II w po Chr.): 

Ci, którzy znają jego powstanie od pierwszych początków, pouczą
nas, że taniec zjawił się równocześnie z tą chwilą, w której powstał
Wszechświat, i że źródłem tańca jest odwieczna miłość, Eros. A ruchy
gwiazd, stanowisko planet wobec gwiazd stałych, prawidłowy bieg ciał
niebieskich i ład, harmonia, czy to wszystko nie jest odblaskiem k o s -
m i c z n e g o  p r a t a ń c a?11

Sam Platon powiadał, że „Pod tchnieniem Erosa12 każdy staje się poetą,
choćby nie był przedtem zdolny do poezji”. Podobną myśl spotykamy u Eu-
rypidesa mówiącego, że „Eros poucza poetę, choćby ten był przedtem obcy
Muzom… Eros nie stwarza talentu poetyckiego i muzycznego, lecz pobu-
dza istniejący, poprzednio utajony i nieczynny”13. 

Ostatecznie hinduski myśliciel konkluduje, że „ten pierwotny taniec
to nic innego jak działanie materii i materialnej jednostkowej energii”14.
Sama więc ludzka czynność tańczenia to swoiste Genesis osobowe, powta-
rzalna kosmogonia taneczna w obrębie bytu ludzkiego, odnawialnego 
i uświęcanego partycypacją w sakralnej rzeczywistości świata. 

Tom zawiera dwa artykuły poświęcone symbolizacji kosmogonii hin-
duistycznej ucieleśniającej się w postaci tańczącego boga. 

Antropologiczna wykładania pojęcia Sacrum została szczegółowo opra-
cowana najpierw w pracach Otto15, a po nim przez Eliadego16, który zresztą

18

11 Cf. Lukian z Samosaty, Dialog o tańcu, tłum. J. W. Reiss, Warszawa 1951, s. 15. 
12 Ερος, (grec. pożądanie zmysłowe, miłość). U Platona występuje w znaczeniu tęsknoty powodującej

wznoszenie się duszy ku światu idei. Kosmogoniczne znaczenie erosa, do którego odnosi się Lukian, jest
pozamitologiczym (R. Graves, Mity Greckie, Warszawa 1982, s. 65–66) i pozaplatońskim. 

13 Oba cytaty za: W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 85. 
14 A. K. Coomaraswamy, The Dance of Shiva, New Delhi 1970, s. 93. 
15 R. Otto, Świętość, tłum. B. Kupis, Warszawa 1968, s. 34–37. (Pierwodruk w roku 1917 we

Wrocławiu). Protestancki teolog omawia znaczenie uczucia i wartość intuicji w odkrywaniu idei bytu
wiecznego i wolnego, nazywanego Bogiem, odkreślając przy tym konieczność studiowania religii Indii
przez teologów chrześcijańskich, bowiem tym, co łączy wyznawcę religii hinduistycznej z chrześcijaninem,
jest bezpośredni kontakt z Bogiem osobowym i dążenie do zbawienia przez unię osobową z nim. W swej
pracy omawia on numinosum, świętość aprioryczną i irracjonalizm religijny. Interesujące dla naszych rozwa-
żań zjawisko Sacrum, które w religioznawczej analizie Otto dotyczy tego, co jego zdaniem „żyje w każdej
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przekroczył tradycyjne i ściśle teologiczne rozumienie Sacrum, poszerzając
je o wymiar znaczeń istotnych, a przy tym fundamentalnych dla rozumienia
bytu ludzkiego, w poznawczym akcie stawiania pytań o prawdę rzeczywis-
tości. Warto jednak odnieść się także do rozważań o sakralnych powiąza-
niach artis u teoretyków sztuki. Ciekawe stanowisko badawcze prezentuje
na tym gruncie polski muzykolog Mieczysław Tomaszewski17. Pomińmy
jednak przedstawiony u niego wykaz często przecież omawianych i przez to
oczywistych rodzajów doświadczenia Sacrum, by skupić się na najistotniej-
szym z punktu widzenia doświadczenia estetycznego zagadnieniu sposobu
przeżywania Sacrum jako takiego. Zostaje on nazwany jako personalny 
i podmiotowy. Tomaszewski używa do tego metody wykształconej na grun-
cie semiotyki muzycznej, inspirowanej metodologią strukturalistyczną 
Algirdasa Greimasa. Według tej wykładni, przeżycie personalne Sacrum
może mieć charakter doświadczenia osobistego „niepowtarzalnie własnego”
bądź wspólnotowego, gdzie My zastępuje Ja. Oba zaś mogą mieć naturę to
bardziej racjonalną, refleksyjną „po stronie logosu”, to bardziej emocjonalną,
spontaniczną, „po stronie ethosu”. Różnice te wywołane są odmiennym 
charakterem bodźców wywołujących przeżycie estetyczne. Racjonalność 
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religii jako coś, co dla niej jest najbardziej skrytym i bez czego nie byłaby ona w ogóle religią”, element pier-
wotny doświadczenia religijnego, przekraczającego wszakże pojęcie dobra „w najwyższym stopniu rozwoju
i dojrzałości tego pojęcia, które jawi się słowami takimi jak: święty, sanctus-sacer czy kadosz lub Agios”.
Proponuje on własną nazwę, która ma utrzymać fenomenalną, pozaetyczną odrębność badanej rzeczy-
wistości, wywodząc ją od słowa noumen (1. U Kanta określenie rzeczy samej w sobie, czyli tego, czego ist-
nienie umysł domniemywa poza zjawiskiem, lecz czego nie może spostrzec; 2. Także rzeczywistość
absolutna, niepoznawalna empirycznie, która jednak może być poznana przez intuicję intelektualną).
Przy czym, zrozumienie pojęcia numinosum jest efektem indywidualnych badań człowieka, który własną
refleksją nad swym doznawaniem sakralnej rzeczywistości świata musi dotrzeć do „takiego punktu włas-
nej jaźni”, dzięki któremu odczyta się sens owego przeżycia. 

16 M. Eliade, Sacrum a profanum, tłum. R. Reszke, Warszawa 2008. Badania Eliadego odnoszą się do
ewolucji pojęcia Sacrum w historii człowieka. Jest ona, według rumuńskiego badacza, domeną zaintere-
sowania wielu nauk humanistycznych: historyka religii, etnologa i socjologa, historyka, psychologa 
i filozofa. Tym bowiem dziedzinom przypisuje Eliade potrzebę badania i poznawania sytuacji religijnej
człowieka i jego duchowego wszechświata w jej perspektywie historycznej. Począwszy od wspólnot pier-
wotnych i archaicznych po współczesne, przy założeniu wielu różnic ewolucyjnych, cywilizacyjnych 
kulturowych, wspólnym odniesieniem uniwersalnego pojęcia Sacrum jest ponadczasowa wiara homo reli-
giosus, niezależnie od czasu i przestrzeni, w której żył bądź żyje, „w istnienie jakiejś absolutnej sfery świętej,
która przekracza nasz świat, ale objawia się w nim i go przez to uświęca i urealnia. Człowiek ów wierzy, 
że życie ma święte źródło i że ludzkie istnienie urzeczywistnia wszystkie swoje możliwości w tej mierze, że
jest istnieniem religijnym, tzn. ma udział w realności” (s. 219). Jednak Eliade poszerza zakres religijnego
doświadczenia życia, przekraczając teologiczny wymiar pojęcia Sacrum, Religijne doświadczenie życia we
współczesnym świecie, poddawanym silnym procesom deifikacji, to także pozadogmatyczne poszukiwanie
prawdy o bycie ludzkim i bycie świata. Mają i one doprowadzić do sakralnej wiedzy i sakralnej mądrości. 

17 M. Tomaszewski, Muzyka wobec sacrum, w: Olivier Messiaen, Łódź 2009, s. 39–49. 
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związana będzie z doświadczeniem struktury i logicznego ładu dzieła sztuki,
gdy zaś spontaniczność i emocjonalność to reakcja na jego wyrazowość.
Warto na koniec dodać rozróżnienie uczonego na mistyczny i fideistyczny
charakter przeżycia Sacrum.

Tak przedstawiony sposób przeżycia tajemniczości istnienia w sztuce
nie zawęża się przecież tylko do muzyki. Tomaszewski, badając to zjawisko
w muzyce, daje nam zarazem wgląd w naturę swoistego odbioru dzieła
sztuki związanego z wartościami transcendentnymi, niezależnie od jego
tworzywa wyrazowego. 

Cytowany wcześniej Ananda K. Coomaraswamy potwierdza w swych
pismach współczesne stanowisko Kapily Vatsyayan, która wywodzi for-
malne założenia estetyki hinduskiej z Wed, Upaniszad i ich braminicznych
komentarzy. Podczas gdy badaczka tańca skupia się w swej pracy na geo-
metrycznej i symbolicznej ekspresji przedstawień ciała ludzkiego w tańcu 
i rzeźbie indyjskiej, autor Tańca Śiwy podejmuje w swych dociekaniach zło-
żoną problematykę doświadczenia estetycznego w perspektywie kompara-
tystycznej. Omawia bowiem nie tylko zagadnienia sztuki swej własnej
niejednorodnej przecież kultury, bada i zna estetykę chińską i japońską, wy-
kazując się nadto gruntowną wiedzą filozoficzną i estetyczną na temat sztuki
europejskiej. Pozycja Coomaraswamiego jako wybitnego znawcy badanego
przez nas przedmiotu uprawnia częste odniesienia do jego prac. Hinduski
estetyk podkreśla18, że w tradycji hinduistycznej dominuje rozumienie 
koncepcji sztuki jako jogi która jak wiadomo, opiera się na postawie umy-
słowego skupienia, mającego prowadzić do zatarcia granicy pomiędzy kon-
templującym a przedmiotem kontemplacji, przez co osiąga się harmonię
umysłu i jego zjednoczenie z Bytem. Cytat zaczerpnięty z Bhagawaty 
Purany: „Nauczyłem się koncentracji od wytwórcy strzał” wskazuje na klu-
czową dla rozumienia psychologii sztuki indyjskiej postawę twórcy, który
tworzy według wzoru widzianego podczas głębokiej medytacji. Po rytual-
nych oczyszczeniach, poprzedzających każdy akt twórczy, którym towa-
rzyszy inwokacja „O Panie, poucz mnie w snach, jak wykonać tę pracę, którą
mam w myśli”, zaczyna się  materializacja idei w odpowiednim tworzywie.
Przy czym nie zachodzi tutaj proces samowyrażenia się czy też tworzenie
dzieła według obowiązującego kanonu piękna, bowiem miejsce intencji es-
tetycznej zajmuje wypływ treści nieświadomych, przepływających przez
skupiony umysł. Doświadczenie estetyczne twórcy pokrywa się wtedy,

20

18 A. K. Coomaraswamy, A Hindu View in Art, w: The Dance of Shiva, New Delhi 2003, s. 39–51. 
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będąc z nim tożsame, z momentem, w którym osobowe ja percypuje kos-
miczną Jaźń, Ātmana. Nie mogą wchodzić w grę i nie wchodzą wtedy 
elementy realistyczne, hedonistyczne, ilustracyjne, osobiste czy sentymen-
talne. Nobilitacja procesu twórczego poprzez przyrównanie go do modli-
tewnej medytacji stawia też wysokie wymagania ethosowi twórcy. Według
kryteriów zawartych w Śilpa Śastrach, artysta „musi być dobrym człowie-
kiem, wolnym od lenistwa, nie skłonnym do gniewu, świętym, opanowa-
nym, życzliwym i pełnym miłości, taki powinien być jego charakter”19. 

Spełnione warunki wstępne procesu twórczego mają doprowadzić do
przeżycia pełnej jedności twórcy z Istnieniem, toego samego powinien do-
znawać preceptor jego dzieła. Coomaraswamy uważa, że osiąganie przez
człowieka tego stanu jest największym wkładem Hindusów w cywilizacyjny
dorobek człowieka. 

Rdzeń i esencja doświadczenia hinduskiego znajduje się w nieprze-
rwanej intuicji jedności wszystkich przejawów życia oraz w instynktow-
nym i niepodważalnym przekonaniu, że rozpoznanie tej jedności stanowi 
najwyższe dobro i całkowitą wolność człowieka. Wszystko to, co Indie
mogą zaofiarować światu, pochodzi z tej filozofii. Jej ślady znajdujemy 
też i w nauczaniu Jezusa, w poezji Blake'a, w pismach Lao Tzy i w wier-
szach Rumiego. Jednak tylko w Indiach stała się ona podstawą nauk spo-
łecznych i edukacji20. 

I to doświadczenie uzewnętrznia się także w symbolicznym języku
sztuki. Tematyka tego tomu zawęża w sposób konieczny nasz horyzont 
badawczy do sztuki tańca, jakże wyjątkowej i szlachetnej z uwagi na jej 
tworzywo, twórcę i odtwórcę, którym jest człowiek. Forma istnienia ludz-
kiego ma także i u Hindusów boską sankcję, gdyż postać Śiwy i sylwetka 
Puruszy 21 stanowią metafizyczne wzorniki, według których modeluje się
psychofizyczny byt ludzki. 

Związek symbolicznego języka tańca indyjskiego z metafizycznym do-
świadczeniem Bytu omawia Kapila Vatsyayan w swej pracy Kwadrat i koło 
w sztuce indyjskiej (The Square and the Circle of the Indian Arts).

WSTĘP 21

19 Ibidem, s. 48. 
20 Ibidem, s. 21–22. 
21 Cf. Eight Upanishads, Katha Upanishad, tłum. S. Gambhirananda, Kalkuta 1986, s. 160–161. 
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Wartości semantyczne idealnych figur platońskich22 nie odbiegają od
znaczeń, które odczytuje w tych uniwersalnych formach geometrycznych
spekulatywna myśl indyjska. Koło, oprócz swych tradycyjnych konotacji
znaczeń, takich jak wieczność, nieskończoność, cykliczność, doskonałość,
służy u Hindusów także do określenia czasowo-przestrzennych uwarun-
kowań życia ludzkiego. Podobnie kwadrat, uznany za symbol ziemi, także
porządku i harmonii, postrzegany jest również jako wyraz czterech wy-
miarów Bytu, trzech fizycznych i czwartego transcendentalnego. Pozycje
ciała ludzkiego tańca indyjskiego, wywiedzione także z medytacyjnych asan
jogi, bez względu na to, czy badaną figurę choreotechniczną weźmiemy 
z tańca odissi, kathaku, czy postaw ciała aktorów kuddijattam lub kathakali,
nieodmiennie opisują koło, kwadrat lub trójkąt. Imperatywem estetycz-
nym dla choreografii indyjskiej jest taneczny gest stwórczy Natjaradży, istna
symboliczna księga genezyjska23. 

O formach geometrycznych gestów tanecznych pisze Vatsyayan, pod-
kreślając wpływ hinduistycznej myśli spekulatywnej na artystyczne formy
wyrazowe przedstawiające tańczącego człowieka w przestrzeni. Omawia
szczególnie te aspekty wedyjskiej epistemologii, które podejmują zagad-
nienia kosmogenezy, pojęcia materii, ruchu, czasu i przestrzeni: 

To oczywiste, że obraz kosmosu nie może być oddzielony od podsta-
wowych schematów ruchowych, dzięki którym wyznaczono relacje po-
szczególnych elementów istnienia w czasie i przestrzeni. Przez to ruch nie
jest zaledwie sprowadzany do prostego zjawiska przemieszczania się ciała
ludzkiego w przestrzeni, lecz nabiera bardziej kosmicznego znaczenia (…).
Co więcej, dużo rozprawia się o naturze kosmosu: miejscu Człowieka we
Wszechświecie, jego relacji z Naturą i dążeniu duszy ludzkiej do Abso-
lutu. Zrozumiałe, że zmusiło to myślicieli i uczonych do rozważań za-
gadnień relacji przestrzennych, ustanowienia zasad ziemi, nieba i wody 
z axis mundi (stambha) jako centrum wszechświata przy pomocy pojęć
mistycznych i mitycznych. Do tego dochodzi pojęcie czasu i cykliczno-
ści czasu (jugas), postrzeganego zarówno w kategoriach sakralnych, jak 
i doraźnych. To wszystko zaś odnoszone jest do metod, które Człowiek
może zastosować, aby uzyskać wyzwolenie, moksza, i umieszczenie ich 
w planie czterech etycznych celów życia (puruszarthas). Łączą się one

22

22 Platon, Timajos, tłum. P. Siwek, Warszawa 1986, s. 38–44. 
23 J. Kowalska, Taniec drzewa życia, Warszawa 1991, s. 70–78. 
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nierozdzielnie z komentarzami na temat ludzkich działań (karman), przy-
czyn cierpienia, śmierci, ładu i stanu szczęścia24. 

Jak podkreśla indyjska badaczka, autorzy Wed nieodmiennie przedsta-
wiają organizacje i działania kosmosu przy pomocy słupa, okręgu lub koła. 

Obrzędy braminiczne oraz filozoficzna koncepcja Ātmana i Brahmana
w Upaniszadach wyewoluowały z koncepcji Puruszy, Człowieka w prze-
strzeni, stojącego jak słup w obrębie koła. Wszystkie zachowania obrzędowe
i abstrakcyjne spekulacje w tekstach braminicznych i w Upaniszadach po-
chodzą bezpośrednio z tego pojęcia25.

WSTĘP 23

24 K. Vatsyayan, op. cit., s. 7. 
25 Ibidem, s. 11. 

Tancerz w hipotetycznej pozycji statycznej vais. n. ava sthāna
Rys. Kapila Vatsyayan ©

Tancerz w pozycji zwanej trivikrama man. gala; podniesiona noga przypominająca promień
koła stanowi źródło ciągłego rytmicznego ruchu

Rys. Kapila Vatsyayan ©
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Religijna kategoria ofiary (jadźnia) wraz ze spójną epistemologią 
wywiedzioną z Wed stanowiły metafizyczną i ontologiczną podstawę 
teorii estetycznych Bharaty, któremu przypisuje się usystematyzowanie
gramatyki ekspresji artystycznej teatru klasycznego, natja, w Indiach. 
W swych pismach odnosi się on do wedyjskiej metafizyki, która określa
związki pomiędzy częściami oraz wewnętrznymi organami ciała ludzkiego
a kierunkami i aspektami Wszechświata, potem zaś do braminicznych 
obrzędów (widhi), które sakralizują ziemię, przestrzeń i czas, aby uwydat-
nić porządek kosmosu i powtarzalny rytm czasu kosmicznego. W swych
teoriach teatralnych i dramaturgicznych Bharata zawsze podkreśla zwią-
zek człowieka ze Wszechświatem, działanie sceniczne, totalną choreu-
tyczną wyrazowość wynikającą z głębokiej psychofizycznej samoświado-
mości aktora/tancerza, jego lub jej dyscypliny zmysłowej i intelektualnej
gwarantującej w przedstawieniowym akcie jadźnia stan wymieniany 
w Upaniszadach jako ānanda. Tak określa się szczęście wynikające z doz-
nania jedności z Wszechświatem.

Upaniszada Czandog ja mówi o antahṛdaja akasa (miejscu w sercu),
które jest totalnością idealnej przestrzeni w rdzeniu naszego istnienia. Tylko
tam można doświadczyć całej pełni życia. W sztuce można osiągnąć to 
doznanie, urzeczywistniając piękno w doskonałej formie, gdy zachodzi 
zgodność pomiędzy patrzącym a oglądanym. Artysta dostępuje tej wizji 
i dzięki temu posiada wiedzę o świecie, która jest całkowicie odmienna 
od „opisowo przedstawiającej”. Indyjski artysta musi w pewien sposób
osiągnąć stan utożsamienia się z tym fizycznym uwewnętrznieniem per-
cepcji zmysłowej. Rzeczywistość wtedy przyjmuje inne znaczenie, a „do-
skonała forma” jest modelem jego wewnętrznej wizji, której chce dać 
wyraz dźwiękiem lub obrazem. Twórca jest w istocie praktykującym jogę,
w której eliminuje się rozpraszające wpływy pochodzące z błahych i prze-
mijających uczuć i uzewnętrznianych szczegółów. To umysł wytwarza 
lub szkicuje (akṛiti) tę formę. Samo to słowo przywodzi na myśl wedyjski
wyraz karu, który oznacza wytwórcę, rzemieślnika lub śpiewaka hymnów. 
Musimy przy tym pamiętać, że słowo rupakara, używane później (w Ma-
hawastu), ponownie uwydatnia tę szczególną zdolność artysty. Jest on za-
równo mędrcem doświadczającym istnienia, jak i oderwanym od niego26.
Reasumując, on, podobnie jak jego wedyjski odpowiednik, kapłan, widzi, 

24

26 Simon Veil pisała „Tym wszystkim odrywając się, karm siebie”. Cf. Świadomość nadprzyrodzona,
Warszawa 1986, s. 163–166. 
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słyszy, czuje, ale przede wszystkim rozmyśla, a dzięki płomieniowi włas-
nego tapasu (medytacji) tworzy wielość form tylko po to, aby ewokować
formę poza formą, bezkształtną. 

Indyjski artysta rozumie „Formę” w znaczeniu matematycznym jako
wzór nasycony świadomością totalności. „Forma” ta przyjmuje u niego wiele
kształtów, gdy zaś on zawsze przedstawia sobie wewnętrzną wizję, która 
objawiła mu formę doskonałą. Technika każdej odrębnej sztuki jest niczym
innym jak tylko metodą (widhi) wywoływania podobnych doświadczeń 
psychicznych w widzu lub słuchaczu. Artysta osiąga to poprzez zneutrali-
zowanie swej subiektywności, jego ekspresja jest czymś w rodzaju niereal-
nej, bezosobowej emocji. Można by z tego rzeczywiście wywnioskować, że
ten proces obiektywizujący emocje nieuchronnie wiedzie do abstrahowa-
nia znaczeń. Obrazowanie Upaniszad i wyrafinowana obrzędowość pism
braminicznych stanowią podstawę wszystkich sztuk: architektury, rzeźby,
malarstwa, muzyki, tańca i teatru. Artysta powtarza i cyzeluje to obrazowa-
nie, nadając mu konkretny kształt w kamieniu, dźwięku, kresce lub ruchu27. 
W konsekwencji wszystkie formy taneczne, które omawia Bharata w Na-
tjasiastrze, odzwierciedlają, ucieleśniają oraz powtarzają kosmiczną i gene-
zyjską motoryczność hinduistycznej Boskiej Trójcy, Trimurti – Brahma,
Wisznu, Śiwa, w jej stwórczym działaniu. 

Zagadnieniem fundamentalnym dla rozumienia istoty przeżycia este-
tycznego w klasycznej sztuce hinduskiej jest jej teoria piękna i pogląd na rolę
sztuki. Komentarze Visvanathy zawarte w jego piętnastowiecznych trakta-
tach Sahitja Darpana, Agni Purana czy Wjakti Wiweka referuje Ananda 
K. Coomaraswamy w swym artykule Hindu View on Art, Theoretical 28.
Hinduskie pojęcie rasa wyjaśnia jako „smak” i zrównuje ze ściśle filozoficz-
nymi pojęciami piękna lub przeżycia estetycznego. Rasa to derywat przy-
miotnika rasawant, „posiadający piękno”, i rzeczownika rasika, miłośnika
piękna, oraz słowa rasaswadana, oznaczającego smakowanie rasa lub kon-
templację estetyczną. Sama rasa wywoływana jest w artyście i widzu złożo-
nym splotem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Pierwsze warunkuje
osobnicza wrażliwość człowieka na bodźce zewnętrzne, jego uposażenie
etyczne i kulturowe, drugie zaś to artystyczne i estetyczne własności dzieła
sztuki i czasowo-przestrzenny kontekst jego prezentacji. Indyjski autor pod-
kreśla pierwszorzędną wagę bezpośredniego intencjonalnego zaangażowania 

WSTĘP 25

27 K. Vatsyayan, op. cit., s.41. 
28 A. K. Coomaraswamy, Dance of Shiva, New Delhi 2003, s. 52–61. 
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widza poprzez wczucie „Einfühlung” (sadharana) jako warunku sine qua
non przeżycia estetycznego. Na zakończenie wywodu Coomaraswamy cy-
tuje Visvanathę, dla którego nie mniej istotne jest także posiadanie odpo-
wiednich kompetencji w odbiorze sztuki:

„Smakowanie rasy to znaczy osiągnie wizji piękna, dostępne jest tylko
tym, którzy są do tego przygotowani”, 

a dalej o samej rasa i Rasaswadana: 
„To czyste, niepodzielne, jawiące się samo z siebie połączenie radości 

i świadomości, wolne od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów, to bliź-
niak doświadczenia mistycznego (Brahmaswadana sahodarh) i samo życie
jego ponadzmysłowego (lokottara) zachwytu”, 

by zakończyć konkluzją cytowanego autora antycznego: 
„Dostępne jest tym, którzy mają taką samą naturę (jak rasa), to tak 

jak radość jest formą manifestowania się Boga, gdyż dzięki niej Jest po-
znawalny”29. 

Nieprzypadkowo tyle miejsca poświęcono estetyce hinduskiej, inspi-
rowanej nie tylko hinduistycznymi Księgami Objawionymi, lecz także me-
tafizyką buddyzmu. Indie dały światu traktat o tańcu i bogatą spuściznę
pism estetycznych; komentarze do Wed i Natjasiatry, by wymienić kry-
tyczne prace Abhinawagupty (ok. 950–1020). Dogłębne omówienie na-
tury wpływu innych duchowości tworzących cywilizację subkontynetu
wykracza jednak poza wcześniej zakreślony horyzont badawczy tomu. 

Japonia, reprezentowana tutaj pracami biegunowych perspektyw his-
torycznych i estetycznych, to także kultura, w której przypisuje się tańcowi
charakter genezyjski. Rozumienie formacyjnej i transformacyjnej funkcji
tańca w wymiarze bytu ludzkiego to nie tylko rezultat własnej mitologii
czy dziedzictwa kulturowego przejętego z Indii i Chin. Religia szintoisty-
czna, tak wrażliwa na związki człowieka z naturą, nie mogła przeoczyć toż-
samości bytu ludzkiego z prawami fizycznymi działającymi w świecie. To
jednak metafizyka japońska nadała tej wiedzy charakter, który najlepiej od-
dają japońskie kategorie estetyczne, takie jak aware, Yūgen, ushin/mushin
czy wabi/sabi 30. Wszystkie one odnoszą do jakości estetycznej nieodmien-
nie wskazującej na kruchość, lekkość i przemijalność piękna, oddanych traf-
nie także przez twórcę tego haiku:

26

29 Ibidem, s. 57–58. 
30 Cf. B. Kubiak Ho-chi, Estetyka i sztuka japońska, Kraków 2009 lub Estetyka japońska, red. K. Wilko-

szewska, Kraków 2008. 
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To pierwszy motyl tej wiosny 
Bezkostne stworzenie 
Ląduje na sztywnym pąku śliwy31.

Przegląd form tanecznych kultury japońskiej zawarty jest w artykule
Estery Żeromskiej. Trzeba od razu wskazać na łączenie przez Japończyków
tańca z czynnością Niebian, co pośrednio wskazuje32 także na sakralne po-
chodzenie tych ludzkich działań i ich organiczny związek z japońskimi kul-
tami religijnym. 

W anonimowym dramacie Nō zatytułowanym Hagoromo (Szata z piór),
rybak Hakuryō odda skradzioną szatę „z piór utkaną” Niebiance za cenę
tańca, który ma dla niego zatańczyć: 

Zaraz, zaraz. 
Jeżeli mi teraz zatańczysz 
Jeden z niewysłowionych tańców Niebian 
Oddam ci ją natychmiast33.

Taniec w klasycznej, choreutycznej formie teatru japońskiego Nō,
który wyewoluował z głębokiej wiedzy o biologii i wyrazowości ciała ludz-
kiego, miewa charakter organiczny w strukturze przedstawienia, bądź 
autonomiczny, przypominający wstawki taneczne znane europejskiej tra-
dycji operowej. Technika aktorska tego teatru podnosi wagę fizycznego
treningu aktorskiego, który może doprowadzić do osiągnięcia wręcz trans-
cendentalnych jakości spontanicznej i symbolicznej ekspresji ciała czło-
wieka, stan osiągalny dzięki wytężonej i konsekwentnej pracy z motoryką
własnego ciała. 

Z ducha japońskiej fascynacji naturą i związkami człowieka z Kosmosem
wyłania się współczesna, choć już uznawana za klasykę światowego teatru
tańca, japońska forma teatralna butō34, będąca wyrazem poszukiwania ist-
nienia autentycznego w ciele, które stechnicyzowana zachodnia cywiliza-
cja urbanistyczna „ograbiła” ze znaczeń pierwotnych, desakralizując jego
elementarne funkcje gatunkowe. Gatunek ten, znajdujący się pograniczu
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31 Hanzan, w: Classic Haiku, red. T. Lowenstein, Londyn 1988, s. 94. 
32 Z. Motokiyo, Il segreto del Teatro Nō, red. R. Sieffert, Mediolan 1982, wstęp i s. 104–105. 
33 Kobiety w teatrze Nō, red. J. Rodowicz, Warszawa 1993, s. 79. 
34 S. H. Fraleigh, Tańcząc w stronę mroku, tłum. W. Mond-Kozłowska, Kraków 2004. 
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teatru i tańca, stanowi dobry przykład na silne związki tańca z teatrem,
które odnoszą do nierozdzielności tych elementów wyrazowości ludzkiej 
w sztuce klasycznej wszystkich kultur świata. Nierozdzielności fundowa-
nej na współgrze jakości poszczególnych tworzyw, budującej złożoną i to-
talną semantykę przekazu artystycznego. 

Taniec Kraju Środka właściwie zapowiadają tylko artykuły o kulturze
Chin oraz graficzne przykłady porywających w swej pięknej prostocie zna-
ków, a ściślej rzecz biorąc, piktogramów pisma chińskiego. Wybrane zos-
tały słowa: miłość, niebo, człowiek, ziemia i taniec. Kaligrafia chińska,
sztuka sama w sobie, poza jej kulturową funkcją językową, nazywana jest
tańcem na papierze.

Bezpośredni stosunek do tańca największych autorytetów kultury epo-
ki klasycznej Konfucjusza 孔⼦ (VI w. p.Ch.) Lao Tzy ⽼⼦ (V w. p.Ch.)
czy Mencjusza 孟⼦ (IV w. p.Ch.) nie został wyrażony czy raczej zacho-
wany w formie odrębnej wypowiedzi na tematy estetyczne związane ze
sztuką w ogóle, a tańcem w szczególności. 

Konfucjusz w swym nauczaniu podkreślał wartość sztuki w edukacji
człowieka, stworzył i wprowadzał w życie idee edukacji muzycznej, przy
czym należy pamiętać, że muzyka w jego czasach pojmowana była na spo-
sób starogreckiej μουσική, obejmując taniec, grę na instrumencie i melore-
cytację. Poglądy Konfucjusza na muzykę i taniec zarazem zebrano w księdze
Yue35 i pozostają one w ścisłym związku z jego poglądami moralnymi i po-
litycznymi. 

W konfucjonizmie wszystkie zasady praktycznych działań człowieka
w świecie powinny wynikać ze znajomości i naśladownictwa harmonij-
nych praw Wszechświata. Artysta przypomina mędrca, bowiem swym
etycznym uposażeniem i wiedzą, podobnie jak kapłan, najbliższy jest bo-
skiej inteligencji36. W księdze Lun-yu czytamy, że ten, kto komponuje mu-
zykę, musi być doskonale wykształcony, bowiem utwór jego ma ucieleśniać
l'harmonie, la clarté, la régularité będące strukturalnymi komponentami
śpiewo-tańca37. 

28

35 ⾳ yin – 1) dźwięk, głos; ton lub barwa głosu; 2) ton muzyczny; 3) wiadomość lub informacja, w po-
łączeniu z 樂 yue oznacza muzykę. W: New Practical Chinese-English Dictionary, The Far East Book Co.,
LTD., Taipei 1990, nr znaku 6774, s. 1213. : samo 樂 yue oznacza również „potrafić zapalić”, „uzdrowić”, 
s. 1327. W: Wielki słownik chińsko – chiński, Taipei, ⼤中國圖書公司, 中華七⼗六年七⽉出版. 
s. 1613.

36 Confucius et Mencius, tłum. M. G. Pauthir, Paris 1841, s. 33–73. 
37 Ibidem, s. 89. 
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Można zakładać, że te same wymogi estetyczne obowiązywały taniec
układany zasadami wyrazowości i kompozycji generującymi jakości este-
tyczne wedle konfucjańskiej idei piękna, a więc harmonii, regularności 
i porządku. Artystyczny taniec chiński epoki konfucjańskiej był tańcem sa-
kralnym w tym znaczeniu, że swoją formą wyrażał metafizyczny porządek
świata. Chińczycy uważają Konfucjusza za pierwszego autentycznego teo-
retyka sztuki, podnoszącego wagę wychowania przez sztukę, w szczegól-
ności zaś przez muzykę. Jego uczniowie spisali poglądy mistrza dotyczące
muzyki obrzędowej, gdzie wyodrębnia się sześć koniecznych umiejętności
uprawniających do wykonywania zawodu muzyka. „Paideutyczne”38 prze-
słanie Konfucjusza osadza rozwój społeczeństwa, kultury i wychowania
człowieka na fundamentach wiedzy i praktyki muzycznej. Starożytne, 
konfucjańskie ideały pozostawały w ścisłym związku z zasadami poetyki 
i muzyki: 

（孔⼦曾整理上古的⽂化典籍，并以《诗》、《书》、《，集
中体现了先秦时期的⾳乐观。
孔⼦对⾳乐的内容与形式是⾮常重视的，它赞美古代乐舞《韶
》乐对舜仁德⽂治的歌颂及《九辨》完善的艺术形式。他在美
学上的最⼤的贡献就在于他的"美育"，不论从诗教、乐教或艺术
教育来看，孔⼦都是中国最早具有原创性的美学家。为了将其
弟⼦培养成为"不器"君⼦，孔⼦创⽴了⼀套独特的教学理论。
其教学内容以"六艺"为主，⽽礼乐为"六艺"之⾸，由此可见其对
乐教的重视。中国古代的社会⽂化与教育是以诗书礼乐作根基
，"兴于诗，⽴于礼，成于乐"是孔⼦的⽂化理想.）39
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38 Podania głoszą, że założył w stolicy ok. 530 r. szkołę, w której nie tyle uczono filozofii, przynajmniej
na początku, ile raczej wszystkiego, co służyło ogólnemu wykształceniu, czyli „sześciu sztuk: dobrych oby-
czajów, muzyki, strzelania z łuku, powożenia wozem, pisma i rachunków”. Szkoła powoli przechodziła
proces reformy, stając się filozoficzną. Cf. J. Künstler, Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983, s. 71. Sięgał też
do mitycznych, boskich postaci, jakimi owiana jest starożytna historia Chin. Z dynastii Zhou podziwu god-
nymi okazali się królowie Wen i Wu, jako wzory cnót a także krzewiciele rytuałów i muzyki obrzędowej.
Przyczyn upadku moralności – według Konfucjusza, szukać należy w zaniedbywaniu rytuałów li禮
i muzyki yue樂. Brak dyscypliny i zaniedbania tych obrzędów prowadziło do upadku kultury i obycza-
jów. Dlatego klasyka konfucjańska tworzy zręby etyki konfucjańskiej, praktycznej filozofii i sztuki życia
(cf. J. Konior SJ, Humanizm konfucjański w: Zagadnienie „grzechu” w kulturze chińskiej, WAM, Kraków,
s. 30–31). Adept konfucjański musiał znać wiele klasycznych tekstów na pamięć, powiedzeń ludowych 
i aforyzmów, które znane były „zarówno ludziom nieoświeconym, jak i dobrze wykształconym”. Kultura,
filozofia, religia, nauka, sztuka, architektura, dziedzictwo czterech tysięcy lat, red. E. L. Shaughnesy, tłum.
A. K. Maleszko, B. Mierzejewska, Warszawa 2006, s. 82.

39 Cyt. za: Liu Janhua, Pisma Konfucjusza, <http://www.kz15.com/bbs/index.asp?boardid=13&page=1>. 
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Taoistyczny światopogląd Lao Tzy skupiał się bardziej na badaniu na-
tury Tao, chińskiego logosu40 i jego działania w świecie. Stąd sztuka, będąc
jednym z przejawów Tao道 , a nie jego wyłączną esencją, traktowana była 
z powściągliwym dystansem: 

„Opalizujące kolory powodują ślepotę, piękna muzyka prowadzi do
zaniku słuchu, wykwintne jedzenie psuje smak. Jazda konno i polowanie
przyprawiają o obłęd”:

（⽼⼦说："五⾊令⼈⽬盲，五⾳令⼈⽿聋，五味令⼈⼝爽，驰
骋⽥猎令⼈⼼发狂）41

Jednakże cywilizacja chińska wykształciła ogromną wiedzę me-
dyczną w powiązaniu z kulturą ruchu, którą nazywamy technikami
walki42. Te ostatnie mają silny związek z przyjęciem buddyzmu chan
i kulturą mnichów buddyjskiego klasztoru Szaolin43. Wiedza o struktu-
rze psychofizjologicznej człowieka i jej działaniu opiera się w nich na
takie samej wiedzy, jaką muszą przyswoić prawdziwi artyści tańca, jest
ona w istocie samowiedzą tancerza o swym własnym bycie osobowym
istniejącym na granicy materii i ducha. Można powiedzie, że lekarz, 
wojownik i tancerz w części dotyczącej wiedzy o biologicznych uwa-
runkowaniach życia ludzkiego i naturze procesów psychicznych mają
tożsame zaplecze intelektualne. Różnią się zdecydowanie praktycznym 
wykorzystaniem tej samej wiedzy. Technika ruchowa kung-fu w swym 
semantycznym źródłosłowiu oznacza przecież drogę pełnej samoreali-
zacji człowieka i sposób osiągania najwyższych ideałów człowieczeństwa,
do których droga wiedzie przez procesy integracyjne niejednorodnych 
ontycznie elementów bytu ludzkiego.

30

40 Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, t. 20, Rzym 1933, s. 524. Tao 道, chiń. „droga”,
przyrównane zostaje przez włoskiego sinologa Giovanni Vacca nie tylko do idei greckiego logosu, lecz
pokrywa się w jego wykładni także z monistyczną ideą Boga. Vacca tak interpretuje ideę Tao zawartą 
w pismach Lao Tzy: Zasada, moc, niedefiniowalny, niepojęty Stwórca świata. Nie można go dosłownie
nazwać Bogiem, jako pojęcie Boga zbliża się bardziej do średniowiecznej filozoficznej koncepcji natura
naturans, to nie sam Bóg, ale Bóg działający w naturze. Medytowanie natury Tao prowadziło do wniosków
praktycznych sprzecznych jednak z normami etycznymi Konfucjusza. 

41 Cyt. za Liu Janhua, Pisma Lao Tzy, <http://www.kz15.com/bbs/dispbbs.asp?ID=613&boardID=
13&page=1>.

42 Cf. P. Payne, Martial Arts, the Spiritual Dimension, Londyn 1987. 
43 Cf. W. Mond-Kozłowska, Od metafizyki do kinetyki, kung-fu jako przykład modlitwy w działaniu,

w: Sztuka Chin, Warszawa 2009, s. 179–191. 
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Opera chińska44 wchłonęła wiele form tanecznych wykształconych na
przestrzeni dziejów wyrafinowanej kultury gestu i rytuału, religijnego 
i dworskiego. To przedmiot zapoznany badawczo w Polsce i zasługujący na
odrębne studium choreologiczne. Jednak głębokie wyczucie ontycznej 
i kosmogonicznej wartości ruchu w egzystencji ludzkiej obecne jest w swo-
istym fenomenie obrzędowo-artystycznym, jakim jest sztuka kaligrafii
chińskiej, nazywanej przez Chińczyków tańcem na papierze. Sztuka ta jest
tańcem człowieka łączącym naturę z kulturą. Oto zdyscyplinowany ruch
ciała człowieka tworzy znaki pisma metodą, która wynika z naśladow-
nictwa praw kinetycznych rządzących lokomocją istot żyjących. Mistrz
Huainanu tak relacjonuje powstanie pisma chińskiego:

Bóg Kui (…) badał ślady pozostawione przez ptaki i żółwie i w końcu
ustalił formy znaków pisma. Natura nie była w stanie ukryć swoich se-
kretów, zatem z nieba spadł deszcz ziarna. Bóstwa i potwory nie były 
w stanie ukryć swoich kształtów, zatem demony zaczęły zawodzić po 
nocach45.

Obrazowość pisma chińskiego 中國字 wskazuje na jego silne związki 
z malarstwem i na taki moment dziejowy, w którym pismo i obrazy „miały
wspólną formę i nie były od siebie oddzielone”. Zatem wyjaśnienie słowa ry-
sunek przez Yan Guanglu odnosi się zarówno do malarstwa, jak i do pisma:

Słowo rysunek obejmuje trzy znaczenia. Pierwsze to obrazowanie 
zasady. Są nimi heksagramy. Drugie to obrazowanie wiedzy. Jest nim
nauka znaków. Trzecie to obrazowanie form. Jest nim malarstwo46.

Omawianie wartości graficzno-estetycznych kaligrafii chińskiej jako 
elementu studiów nad artystycznym i wyrazowym ruchem człowieka
wschodniego jest uzasadnione. Ideograficzne pismo chińskie odzwiercie-
dla psychomotoryczne doświadczenie swych twórców stawiających znaki
pędzlem na kartce wedle ściśle określonych praw natury, które badane, poz-
nawane i transponowane na język znaków świadczą o stosowaniu specy-
ficznych kategorii estetycznych, takich jak logiczna kompozycja obrazu,
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44 M. Lanfang, Mistrz opery pekińskiej, Wrocław 2005. 
45 Estetyka chińska, red. A. Zemanek, Kraków 2007, s. 171–172. 
46 Ibidem, s. 173. 
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harmonia, jedność, wewnętrzna spójność elementów konstrukcyjnych
znaku. To wszystko wskazuje na jakości zachowań ruchowych tańczącego
pędzlem człowieka. „Można w owych kreskach odczytać fizjologiczne wła-
ściwości człowieka (oddech, uderzenia serca, pracę muskułów, itd.), prze-
kazują wiec one w pewnym stopniu stałe oraz zmienne cechy ludzkiej
psychiki przez ruch ręki”47. 

Taneczną kulturę świata islamskiego zapowiada już na samym początku
rozdziału poetycki cytat z poezji Rumiego (1207–1273). Jej szczególny
przykład rozwijany jest w artykule Joanny Zielińskiej, która badała w Konja
taneczną modlitwę Wirujących Derwiszy. Choreutyczna struktura kulto-
wych zachowań mnichów muzułmańskich jest wynikiem fuzji różnorod-
nych form tańca imperium perskiego z duchowością koraniczną, sam zaś
taniec sema medytujących sufików jest nadal żywą i praktykowaną formą
modlitwy tanecznej, gdzie liturgia i estetyka wskazują na swe nierozdzielne
sakralne źródło. Celem tańca derwiszy jest osiągnięcie mistycznej ekstazy
poprzez transcendowanie świadomością na pozaludzki poziom bytowania,
by współuczestniczyć w pięknie Boga. Figura choreotechniczna tej ta-
necznej medytacji to kombinacja miarowych przytupnięć nogą i wirowa-
nie tańczącego wokół własnej osi. Powtarzana w sposób nieprzerwany
doprowadza do upragnionej, intymnej więzi z Bogiem modlącego się 
w tańcu sufika. Autor francuskiej książki poświeconej sema określa ten stan
jako moment doskonałej integracji całego bytu ludzkiego: „toutes les par-
ticles pendent vers la perfection en tournant”48. Jakości estetyczne tańca 
derwiszy to nade wszystko harmonia, symetria i piękno. Są one wyrazem
mistycznej unii z Bogiem wizualizowanym jako Dokonała Miłość. Owo-
cem doświadczenia estetycznego w tańcu będącym modlitwą jest mentalna
wizja, która jest swoistym wglądem w naturę bytu i relacji człowieka z Ab-
solutem. Ślad tych doświadczeń zawarty jest także w poezji Moulalana Dża-
laloddina Rumiego, twórcy Zakonu Wirujących Derwiszy w lewanckim
Konja. Wiersz zatytułowany Gdzie jesteśmy? przekazuje nam świadectwo
mistycznych doznań praktykującego derwisza, którym był niewątpliwie 
i sam Rumi: 

Niewidzialny ptak frunie w górze,
jednak rzuca szybki cień

32

47 P. Miklós, Malarstwo chińskie, Warszawa 1987, s. 71–78. 
48 Sama'a, Lumiere de la Lumiere, Teheran 1999, s. I. 
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Czym jest ciało? Ten cień cienia
twojej miłości, które bywa, że zawiera w sobie
cały wszechświat 49. 

Selektywne wprowadzenie do zawartości tomu poświęconego antro-
pologii i estetyce tańca azjatyckiego zamyka końcowa refleksja dotycząca
doświadczenia estetycznego w tańcu jako takim. Identyczna faktura two-
rzywa ruchowego wszystkich bez wyjątku tanecznych kultur świata kom-
ponowana jest wedle kanonów swoistych strategii choreograficznych 
w niezliczonych i zróżnicowanych formach poznawczego penetrowania
świata, w którym wartości estetyczne łączą się z walorami kognitywnymi50.
Bowiem istotą doświadczenia estetycznego w tańcu jest, jak się wydaje,
jedność doznawania piękna z przeżyciem samopoznawania się tańczącego.
To właśnie stanowi niezbywalny fundament przeżycia metafizycznego 
w tańcu, gdy ten staje się sztuką.

Wiesna Mond-Kozłowska 
Kraków, 27 marca 2011
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49 The Essential Rumi, red. C. Barks, San Francisco 1995, s. 15. 
50 O doświadczeniu estetycznym w tańcu, cf. W. Mond-Kozłowska, Przekraczenie sztuki w metafizy-

cznym doświadczeniu tańca, Kraków 2010, s. 61–85.
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Introduction

In Your light I learn how to love 
In Your beauty, how to make poems.
You dance inside my chest, 
where no one sees You, 
but sometimes I do,
and that sight becomes this art. 
……………………………………
Drumsound rises in the air,
its throbbing, my heart.

Jelaluddin Balkhi – Rumi, the 13th century

Dance of the peoples of Asia deserves a series of several volumes. Such
a research challenge emerges immediately when we embrace both anthro-
pological and cultural richness of any continent at any case. Asia, so huge
that it is much easier to explore it using criteria of the geographical close-
ness dividing that immense world territory into the Near, the Middle and
the Far East. Yet this Asia can both provoke one’s vertigo with the opulence
of its dance forms and incite paralyzing fear and anxiety for being fated 
to fail in one’s cognitive ambitions and aesthetic desires. Admittedly, the
need to rationalize one’s own fascination of the remote civilization dance
culture is imbedded in some epistemological argument that is verified 
positively by the nowadays positive globalization processes, namely the 
one which states the existence of the universals in the human nature and
man’s cognitive processes. This appears to be a crucial matter of the philo-
sophical anthropology and cognitive studies. The obvious identity of the
human anatomy is a fact that transcends supralinearly the subtlest race 
differences, while the same biological laws and those of the basic psychical
life serve undoubtedly as the common reference for the people in their 
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aesthetic experience despite the different languages they speak, and separate
cultural codes with their relative hermeneutics procedures they use.

The first research steps towards Chorea Asiana will not be of the refer-
ential character, the volume will not even present in a cross-sectional way,
the leading dance cultures of the Asian continent in the classical epochs of
the relative cultures. What is more, “classical” means here one of Władysław
Tatarkiewicz’s definitional propositions: “In one sense, we call classical that
which is the most mature, most excellent product of a culture”51 Although
the Polish philosopher uses that term for the Greek art of the Pericles pe-
riod, he emphasizes incidentally that classical in this meaning are also other
cultures “quite unlike that of Periclean Greece”. 

The collection of the volume papers announces a set of problems which
reveals an initial research cultural context with its historical conditions and
philosophical views introducing a specific ontology of a person and a con-
cept of the world. In non European dance studies we are not allowed to
overlook researcher’s critical premise, that is our Western way of perceiving
the structure of a person inherited from classical Greek philosophy, Ju-
daism and teaching of the Christian Church. A European perceives his/her
entity in a dualistic way as I-it, or I-I and finally I-you. Such is a dialogical
ground of the cognitive participation in the world which runs from some-
one towards another one. It is worth considering whether this existen-
tial fact is not casually a true origin of the European drama and theatre,
whose genre determinant is in reality a dialogue, conflict, and dramatic ten-
sion. The Ancient Greece theatre and its brilliant offshoots, the Shake-
spearian, Spanish and French theatres are phenomena pre-eminently
European. 

The volume is opened by Richard Shusterman’s paper, who launched 
a concept of somaesthetics in the contemporary Western philosophy and
investigates a nature of the human perception. The American philosopher
is exceptionally authorized in the philosophy of our time to speak on the
human awareness rooted in the lived body. 

Having in mind the initial character of the research into anthropology
and aesthetics of dance in the Polish humanities, the selection of papers
and their content can produce a kind of unsatisfied need in an exacting
reader. Thus we hurriedly anticipate some foreseen and otherwise justified
objections by stressing the fact that beginning of these studies aims merely

36

51 W. Tatarkiewicz, History of Aesthetics, tr. A. & A. Czerniawski, v.1., New York/London 2005, p. 43.
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at preparations for the detailed research in the specialist field. Its first step
being taken reminds what a painter is used to call grounding of a canvas.
The first chapter of the book focuses on the Western approach to the ontic
situation of an individual. By this one hopes to deepen one’s understand-
ing of one’s own European aesthetic paradigm. One of the research strate-
gies performed here is application of the Western category of the aesthetic
experience as such with its related criteria to the Eastern aesthetics. Con-
sequently, this will encourage embracing a typical Eastern character of the
aesthetic experience in dance from two perspectives, the one of an artist, the
other one of a spectator.

Standing between West and East we perceive immediately some different
way of intellectualization of the experience of I. This is followed by another
concept of the relation with Absolute that generates distinct Cosmogonies
and Books of Genesis resulting in some incomparable approach to Nature
due to extremely different degree of urbanization and technicalization of life
in the West and the East. Yet we are able to grasp the same principle of sym-
metry inscribed in the structure of the body of the Eastern dancer, consti-
tuted according to a divine proportion called the golden section.52

Highly probably, some investigation into these differences would an-
swer the question why Poetics had been conceived and written in Attica
while The Nātya Śāstra in India almost at the same time53. In the compara-
ble time there were two powerful forms of performative total art consisting
in semantic and rhythmical interplay of movement, sound and melic recita-
tion that is triple unity chorea in Greece and Hindu kudijattam in Kerala.

According to Edward Zwolski choreia

that is an organic unity of three, rhythmic movement, and gesture,
played or beaten time and words sung melicly was born out of communal
feeling of sacred. Found in the germinal form in the animal world, it had 
been expressing magic-religious experience of the group for a long time.
The archaic man performed it at their all important events when they
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52 On an anatomic constructive principle of the golden section cf. M. Ghyka, Le Nombre d'Or, 
Paris 1988. 

53 Henryk Podbielski does not specify the exact time of the origin of Peri Poietikes by Aristotle. It
was, highly probably, a fruit of his teaching at Lykeion, or earlier, when he was an instructor of Alexan-
der the Great, It would be approximately a second half of the 4th century B.C., (Aristotle c. 384–322).
Cf. Αριστοτελις, Περί Ποιτικης, Athens, 1995, while Panini, the great Hindu grammarian, in his work 
Astadhyayi, mentions Natas, a manual for actors in the 6th century B.C., Cf. The Nātya Śāstra, Sri Satguru
Pub., New Delhi, p. XII. 
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particularly felt the presence of power which they did not understand
and were not able to keep in control at birth, mating, death and other
types of initiations, in decisive moment of their field work, at hunting
and at war. Through danced song to music they made effort to stave off
evil or to win good over. The choreutic activity impersonated the ances-
tors’ spirits and the soul of nature; it introduced both a mood of gaiety
and atmosphere of sadness, hostility or friendship, triumph or defeat. The
situation was highlighted by costume, once peaceful, another time war-
like, with the emblems of explicit message, flora and fauna costumes and
demoniac masks. Archaeology and ethnic studies provide plenty of such
evidences from all over the world. …The sacred chorea does not stand for
the barbarian wildness. It spiritualized and has been spiritualizing lives
of the people inhabiting highly civilized countries like Ancient Egypt,
India, China or Cambodia. In Greece of the 4th century B.C., Plato iden-
tified chorea with culture.54

Needless to say, the same century was watching a decline of this genre
lying on the borderlines of liturgy and art in Greece. 

The structure of such performances did not and does not favour arts au-
tonomy, therefore it is to be assumed that a modern distinction of theatre
from music and dance does not render the genre essence of the choreutic
kinds such as Indian kudiyattam, kathakali, Japanese Nō theatre or even
dance prayer of the Muslim Dervishes and the Indian solo dance like for ex-
ample the Kerala odissi. 

The Ancient Greece word musiké, μυσική, meant simultaneously dance,
music and melic recitation.55 Poetry was not a part of the musical and
danced performance, it constituted an organic whole, at the same time
rhythm was considered to be some invisible constitutional principle weld-
ing the unity of movement, sound, music and words. Obviously it resulted
from prosodic qualities of the Ancient Greek language. In fact, we owe to
Greece emergence of this stage oeuvre, when it is being known in the Eu-
ropean grounds it helps to perceive some artistic and aesthetic richness of
the dance cultures of Asia. It was assumed that dramas by the three Greek
tragedy writers, Aeschylus (525–456 b.C.), Sophocles (495–406) and Eu-
ripides (480–406) so perfect under the literary aspect, that they could be

38

54 E. Zwolski, Choreia, Warszawa 1978, p. 5. 
55 T. Georgiades, Greek Music, Verse and Dance, Merlin Press, New York, p. 15–17. 
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appreciated by mere reading, was the main reason of the decay of this form
of the performance in Ancient Greece. Knowing about sacred roots of the
chorea allows to meet next phenomena which we are fascinated by when we
see the art of Asia. The classical performances of India, China or Japan make
one think about powerful bonds between the Asian art and spirituality of
its artists. Sacred and aesthetic make one indivisible whole: metaphysics
manifests itself in the visible world ruled by physical laws. To be precise, the
notion of aesthetics is not understood there in the Kantian way, but in terms
of the contemporary philosophy of art which refers back to its Greek root;
aisthesis means in reality sense perception, which constitutes man’s inten-
tional act serving as the ground and condition of the beauty experience.

Ananda K. Coomaraswamy, in his essays about traditional or “normal
views on art” discussed on frequent occasions questions of both common
and different field of reference in the comparative studies on philosophical
and artistic heritageof the Western and Eastern culture.56 A keen master of
the classical Greek philosophy he refers every so often to Plato’s and Aris-
totle’s writings in his individual speculations and calls Sermons by Master
Eckhart the European Upanishads.57 The Indian philosopher was interested
in the problem of mimesis in art, thus classical thought dilemmas in this re-
spect he investigated through raising his personal questions about the nature
of what we imitate. His own intuition of the substantial experience of the sa-
cred character of reality and resulting aesthetics was confirmed by his find-
ings in the Holy Scriptures of both hemispheres. 

“The city can never otherwise be happy unless it is designed by those
painters who follows a divine original”, “The crafts such as buildings and
carpentry (…) take their principles from that realm and from the think-
ing there.” “Lo, make all things in accordance with the pattern that was
shown thee upon the Mount,” “It is imitation (anukṛti) of the divine
forms that any human form (śilpa) is invented here,” “There is this divine
harp, to be sure; this human harp comes into being in its likeness” (tad
anukṛti), “We must do what the Gods did first.” 

This what, says Coomaraswamy quoting akin in content to each other
fragments of Enneads, Timaeus, the Bible or Brahmin scriptures, stands for
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56 Cf. A. K. Coomaraswamy Figures of Speech or Figures of Thought, New Delhi 1981 or The Trans-
formation of Nature in Art, Hew Delhi 2004. 

57 A. K. Coomaraswamy, op. cit., p. 61. 
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“imitation of nature in her manner of operation, and like the first creation
the imitation of an intelligible, not a perceptible model.”58 Thus nothing
more than Saint Thomas’s natura naturans, in other words, God knowable
in the world by the nature of God’s operation. Hence affirmation of God
is identical with an act of imitatio naturae, a kind of participation in the
Divine nature which is not its mere copying or veristic duplication of its
appearances. The specific Hindu and Indian outlook on creative process, 
a piece of art and finally, the aesthetic experience is originally religious and
states man’s dependence on Absolute. 

The guarantee of some positive research conclusions is a profound
knowledge of the related problems and understanding the nature and struc-
tural flow of the aesthetic experience at a preceptor’s. The acquaintance with
culturally specific aesthetic criteria applied in the creative process together
with artistic reality perception plays also an important part. Nevertheless, it
is man’s aesthetic experience that serves as the last instance. The one who
perceives a piece of art evaluates it with criteria such as an aesthetic one
(beauty), a psychological one (pleasure) and finally an axiological one (in-
tellectual and ethical value). The constitution of the aesthetic object in
Roman Ingarden’s theory of art is conditioned by an individual endowment
of the person that contemplates art, both inherent to him/her and acquired
one. It is followed by the occurrence of the whole sequence of some se-
quential, internal and reciprocal motivational links of the many staged per-
ception process of a piece of art. It allows also some objective, contextual
and sometimes unexpected conditions of the aesthetic experience.59 These
are unquestionable phenomenological propositions in the aesthetic experi-
ence analysis. Yet we are primarily concerned with investigating into what
can constitute the shared cultural inheritance translated into some univer-
sal aesthetic and cognitive values while embracing art unlike to ours.

The sacred or even epiphanic character of the oriental art and dance in
particular seems to be the problem of the first rank. Kapila Vatsyayan for-
mulates this on the ground of the Indian art in the following terms: 

The world-view, the concepts of the cosmos, the ideas, and the images
of man described in the Upanishads cannot be dissociated from the rit-
ual of the Yajna contained in the Vedas, particularly the Yajurveda, and

40

58 Ibidem, p. 17–18. 
59 R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, p. 11–18. 
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the Atharva, and in the Brāhmanas… (…) they two are complementary
and interrelated, and identical vision and world-view guides the struc-
tural frame of the ideas and the images… (…) We have also drawn atten-
tion to the consistent use of the Man-Body images as metaphor and to
the preoccupation of the Upanishads writers with the senses and sense 
perception, in their indefinite possibilities of externalization and inter-
nalization, sheathing and overlayering. The series of identifications, cor-
relatives, and correspondence established between the microcosm and
the macrocosm were also obvious. Directly flowed from these the geo-
metrical motifs of the wheel and the spokes with a centre, circle and 
a centre and the vertical ascending line which was another way of assert-
ing the validity of the pole, the axis mundi (stambha) connecting heaven
and earth. The Golden Man, two birds and the single bird with two wings
were other repetitive images which pervaded the discussion in the Up-
anishads, revolving around ātman, Brāhman, purusa and Pūrusa.”60

The Hindu cosmogony is also highly anthropocentric, the teophanic
Genesis is completely anthropomorphic, as it is seen in the posture of the
god Shiva, who creates world trough dance, and through the same dance
annihilates the world too; thus it vanishes what should be annihilated in
respect to the ideal image of the Cosmos the human being follows in
his/her self-realization path. Shiva is a dancer and a spectator, at the same
time the god and a work of his creation.

Among the greatest of the names of Shiva is Nataraja, Lord of Dancers,
or King of Actors. The cosmos is His theatre, there are many different steps
in His repertory, He Himself is actor and audience.

And then Coomaraswamy cites Lucian of Samosata (the 2nd century a.C.): 

It would seem that dancing came into being at the beginning of all
things, and was brought to light together with Eros, that ancient one, for
we see this primeval dancing clearly set forth in the choral dance of the
constellation, and in the planets and fixed stars, their interweaving and in-
terchange and orderly harmony.61
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60 K. Vatsyayan, The Square and the Circle of the Indian Arts, New Delhi 1997, p. 23. 
61 Cf. Lucian of Samosata, after A. K. Coomaraswamy (1970), p. 83. 
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Plato himself used to say that “After Eros’s62 blow everybody becomes
a poet, even if he or she had not been able to write poetry before.” A simi-
lar thought can be found in Euripides writing, namely “Eros instructs 
a poet, even if he was a stranger to the Muses before. Eros does not create
a poetic or music gift, but stimulates already existing one, previously latent
and inactive.”63

Finally the Indian thinker concludes after Mr. Nallasvami Pillai that
“The first dance is the action of matter – material and individual energy.”64

The very human activity of dancing is a specific personal Genesis, repetitive
dance cosmogony within the human being, renewable and sanctified by
participation in the sacred reality of the world. 

The volume present two papers on symbolization of the Hindu cos-
mogony substantializing it in the figure of the dancing God. 

The anthropological explanation of the sacred notion was presented
in the detailed way firstly at Otto’s,65 then Eliade’s works.66 The latter

42

62 Ερος (Greek, sensuous desire, love). At Plato’s it appears in the meaning of longing that makes soul
to rise to the world of ideas. The cosmogonic significance of Eros that Lucian refers to is non-mytholog-
ical (R. Graves., Mity Greckie, p. 65–66, Warszawa 1982) and non-Platonic one. 

63 Both quotations after W. Tatarkiewicz, op. cit., p. 85. 
64 A. K. Coomaraswamy, The Dance of Shiva, New Delhi 1970, p. 93. 
65 R. Otto, Świętość/Sacredness, tr. B. Kupis, Warszawa 1968, p. 34–37. (The first issue: Wrocław

1917. A protestant theologian discusses the meaning of feeling and value of intuition in discovering the
idea of eternal and free Being called God, advocating at the same time necessity of the Indian religion stud-
ies by Christian theologians, since both believers, the Hindu and the Christian ones share the same di-
rect experience of the personal God and aspiration for salvation through personal unity with God. In his
book he discusses numinosum, a priori sacredness and religious irrationality. The phenomenon of sacred,
so interesting for our considerations, in the Otto’s religious studies analysis concerns that, what accord-
ing to him, “lives in each religion as something which is its uttermost hidden something, without which
it weren’t religion at all”, a primeval of the religious experience, which nonetheless passes the notion of
good “in the highest degree of its development and maturity when the very notion manifests itself with
the word such as holy, sanctus-sacer, or kadosz, or Agios”. He presents his own name, which is to maintain
some phenomenal, ultra-ethical distinction of the reality in question deriving it from the word noumen
(1. At Kant’s, a thing in itself, that is, something whose existence mind conjectures behind phenomenon,
but cannot see. 2. Also some absolute reality, unknowable empirically, which can be grasped through in-
tellectual intuition though). Comprehension of the concept of numinosum is at the same time an effect
of man’s individual investigation, who through his/her own speculations over his/her experience of the
sacred nature or the world reality, must reach on his/her own “such a point of his/her own self ” through
which one is able to interpret the meaning of this experience. 

66 M. Eliade, Sacrum a profanum, tr. R. Reszke, Warszawa 2008. Eliade’s research refers to the evolu-
tion of the sacred notion in the history of mankind. It is, according to the Rumanian researcher, the 
humanities’ domain of interest to mention the following: the history of religion, ethnology and so-
ciology, history, psychology and philosophy. These branches of knowledge are credited by Eliade with
some need to do cognitive research into man’s religious situation and his/her spiritual Universe from its 
historical perspective. From primordial and archaic communities to the modern ones, assuming many 
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crossed out traditional and strictly theological understanding of sacred,
extending its semantics by dimension of essential senses, crucial in grasp-
ing the meaning of the human being in the cognitive act investigating truth
of reality. It is worth referring to speculations on sacred bonds of artis by
theoreticians of art, a renowned Polish musicologist presents some sig-
nificant research stand.67 We leave out his list of the frequently discussed
kinds of the sacred experience to concentrate on the most essential aspect
of the aesthetic experience which is the mode of living sacred as such. It is
called personal and subjective. Tomaszewski applies an ordering method
developed on the ground of the musical semiotics, inspired by the Algir-
das Greimas structural methodology. According to this explanation the
personal experience of sacred can be of individual character, the “unique
own,” or of the communal one, where We substitutes I. Both can be of ra-
tional, cogitative nature, “on the side of logos,” or rather emotional, spon-
taneous, “on the side of ethos.” This distinction results from different
character of the stimuli eliciting the aesthetic experience. Rationality is
connected with the feeling a structure and logical order of the work of art,
while spontaneity and emotionality results from its expressiveness. Finally
the Polish scholar distinguishes mystical from fideistic attitude in meeting
with sacred.

The mystery of Being felt in art in the above way does not limit such ex-
perience to music solely, as Tomaszewski analysing these phenomena in
music gives us at the same time an insight into nature of the piece of art re-
ception. The art directly bound to transcendental values independently on
its expressive material, be it music, dance, drama or painting. 

Ananda K. Coomaraswamy, quoted some lines earlier, corroborates
through his writings with quite recent Kapila Vatsyayan’s stand, which 
derives formal assumptions of the Hindu aesthetics from the Vedas, Upa-
nishads and Brahmanic writings. While the Indian scholar focuses on

INTRODUCTION 43

evolutional, civilization and cultural differences, the common field of reference of the universal notion
of sacred is the timeless faith of homo religiosus, independent on space and time the lived and live “a be-
liever in some absolute sacred realm, which transcends our world, sanctifying and materializing it by this
very act. Such a person believes that life is of the sacred origin and the human life realizes its whole 
potential if it is a religious existence, e.g., it participates in the reality... (p. 219). Yet Elide extends the re-
ligious experience denotation, going beyond strictly theological dimension of sacred. The religious ex-
perience of life in the modern life, affected by powerful secularization processes, seeks for the truth about
the human being and the surrounding world extra official religious dogma. They are to lead as well to the
sacred knowledge and the sacred wisdom. 

67 M. Tomaszewski, Muzyka wobec sacrum, in: Olivier Messiaen, Łódź 2009, p. 39–49. 
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geometrical and symbolical expressiveness of the human body representa-
tions in the Hindu dance and sculpture, the author of The Dance of Shiva
takes up in his study the complex problems of the aesthetic experience from
the comparative perspective. He examines issues of his homeland art, so
heterogeneous and much faceted culture, and knows and interprets Chi-
nese and Japanese aesthetics, presenting also an extensive philosophical or
aesthetic knowledge in the field of the European art. The Coomaraswamy’s
status as the eminent connoisseur of the matter in question justifies fre-
quent references to his writings. The Indian aesthetician underlines,68 that
in the Hindu tradition art is conceived as yoga, which itself grounds on the
attitude of the mental concentration leading to erasing the border between
a contemplating person and the object being contemplated, the much de-
sired state of peaceful mind unified with Being. 

The quotation taken from Bhagavaty Purana “I have learned concen-
tration from the maker of arrows” indicates a crucial, to understand psy-
chology of the Indian art, attitude of an artist, who creates according to
the pattern seen in a deep meditation. After some ritual purification pre-
ceding each creative act, accompanied by invocation “O thou Lord of all
gods, teach me in dreams how to carry out all the work I have in my mind”
next materialization of idea takes shape in the given substance. At the same
time, a self-expression or creating a piece of art following the established
canons of beauty are beside the question. The aesthetic intention is replaced
by outflux of unconscious content that passes through concentrated mind.
An artist’s aesthetic experience overlaps then, being identified with it, with
a moment in which a personal I perceives a cosmic Self, Ātman. Obviously
some realistic elements, hedonistic, illustrative, personal or sentimental one
are out of the question. Ennoblement of the creative process by comparing
it to religious meditation challenges the highest possible creator’s ethos.
According to criteria included in the Shilpa Shastras, an artist “must be 
a good man, no sluggard, not given to anger; holy, learned, self-controlled,
devout and charitable, such should be his character.”69

The initial conditions of the creative process while fulfilled are to lead
to experience of the total unity with Being, and these concern a preceptor
of the piece of art as well. Coomaraswamy thinks that reaching such a state
is the Indian contribution to the civilization inheritance: 

44

68 A. K. Coomaraswamy, A Hindu View in Art, in: The Dance of Shiva, New Delhi 2003, p. 39–51. 
69 Ibidem, p. 48. 
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The heart and the essence of the Indian experience is to be found in
a constant intuition of the unity of all life, and the instinctive and in-
eradicable conviction that the recognition of this unity is the highest
good and the uttermost freedom. All that India can offer to the world
proceeds from her philosophy. This philosophy is not, indeed, unknown
to others – it is equally the gospel of Jesus and of Blake, Lao Tze, and
Rumi – but nowhere else has it been made the essential basis of sociol-
ogy and education.70

Such an experience externalizes itself in the symbolical language of art.
The subject matter of this volume narrows necessarily our research hori-
zon reducing it to the art of dance, how unique, noble if we take into con-
sideration its substance, a creator or a reproducer who is always and
unmistakably a person, the human being. The shape of the human life is
also sanctified and deified at the Hindu, since a figure of Shiva and a sil-
houette of Purusa,71 constitute some metaphysical patterns that the man’s
psychophysical structure is modelled by. The link between the symbolical
language of the Hindu dance with metaphysical experience of Being is thor-
oughly discussed by Kapila Vatsyayan in her book The Square and the Cir-
cle of the Indian Arts. 

The semantic value of the ideal Platonic figures72 are not far from
those attributed to the universal geometrical forms by the speculative In-
dian thought. A circle, besides its traditional connotation as eternity, in-
finity, cyclicity and perfection is used to define space-time conditions of
the human life. The square in a similar way, being commonly accepted 
a symbol of the Earth, the order and harmony is perceived as well as ex-
pression of the four dimensions of Being, the three physical and one tran-
scendental. The body attitudes in the Indian dance derived among others
from the yoga asanas, regardless the researched dance form, be it odissi,
kathak or postures of the kudijattam or kathakli actors, they unmistakably
describe a cycle, a square and a triangle. The creative dance gesture of
Nataraja, a specific book of Genesis, serves as a kind of the aesthetic im-
perative for the Indian choreography.73
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70 Ibidem, p. 21–22. 
71 Cf. Eight Upanishads, Katha Upanishad, tr. S. Gambhirananda, Kalkuta 1986, p. 160–161. 
72 Plato, Timaeus, tr. D. Lee, London 1977, p. 43–74. 
73 J. Kowalska, Taniec drzewa życia, Warszawa 1991, p. 70–78. 
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Kapila Vatsyayan writes about geometric forms of the dance gestures
emphasizing the impact of the speculative Hindu thought on the artistic ex-
pressive patterns presenting a dancing human being in space. She particu-
larly discusses these aspects of the Vedic epistemology which cogitate about
cosmogony, the matter notion, motion, space and time: 

Obviously the picture of the cosmos cannot be dissociated from the
fundamental pattern of the movement through which interrelationships
of diverse elements of life are established in space and time. Movement
then is no longer a limited matter of certain locomotive actions of the
human body but acquires a more universal significance. (…) …Further,
there has been much discussion on the nature of the cosmos: Man’s place
in the universe, his relationship to nature, and the quest of the human for
the Absolute. This has naturally obliged thinkers and scholars to consider
questions of spatial relationships, the establishment of the earth, sky and
water principles, with a stambha (axis mundi), as the centre of the uni-
verse in mystical and mathematical terms. To this is added the concept 
of time, cyclic time (yugas), both consecrated and temporal. This is then
related to the methodologies which Man can adopt to attain absolute re-
lease or moksa. Taken together these have been placed within the frame-
work of the four ethical goals of life (the purusarthas). Into this enquiry
has been brought in much comment on problems of action (karma), suf-
fering, death, harmony and the state of beatitude.74

46

74 K. Vatsyayan, op. cit., p. 7. 

A dancer in a hypotetic static position called vais. n. ava sthāna
Kapila Vatsyayan ©
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The Indian researcher stresses the fact, that the Vedic Authors un-
changeably present the Cosmos structure and operation through the image
of a pillar, a circle or a wheel. 

The Brāhmanical ritual and the Upanishadic philosophy of the Ātman
and Brāhman evolved out of the concept of Purusa or man in space, stand-
ing like a pillar within a periphery of a circle. Physical principles of the 
ritual and abstract speculations in the Brāhmanas and Upanishads (re-
spectively) directly emerge out of these. 75

The religious category of Yajna together with the coherent episte-
mology derived from the Vedas constitute metaphysical and ontological
ground for Bharata aesthetic theories. He is ascribed to have systemized
the grammar of the artistic expression of the classical period, natya, in
India. Referring both to the Vedic metaphysics which defines interrela-
tionship between the body organs and parts together with directions and
aspects of the Universe and to Brāhmanical rituals (vidhi), which sanctify
the Earth, space and time, underlying the order of the cosmos and repet-
itive rhythm of the cosmic time. Bharata in his theatre theories always em-
phasizes man’s link with the Universe. According to him some total
choreutic expressiveness results from actor/dancer’s deep psychophysical
awareness or mental and intellectual discipline. It guarantees through the 
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75 Ibidem, p. 11. 

A dancer in a position called trivikrama man. gala, the uplifted leg
reminding a radius of a circle is the source of continuous rhythmic movement

Kapila Vatsyayan ©
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yajna some state mentioned in Upanishads as Ānanda, in other words, hap-
piness felt through unity with the Universe. 

The Chāndogya Upanishad speaks of antahrdaya akasa (space in the
heart) which is the totality of the ideal space at the core of our being,
where only the full content of life can be experienced. In the context of the
arts that essence of life is the realization of beauty in perfect form, where
a perfect concord exists between a viewer and the viewed. An artist is given
that vision and through it he possesses a world-view totally different from
what is understood as the “descriptively representational.” Artists in India
must in some way realize a complete self-identification with this physical
internalization of sense perceptions. Reality assumes a different meaning
and “the perfect form” is the model of his inner vision to which he then
seeks to give expression through visual or aural forms. Thus creator of art
a practitioner of yoga wherein the distracting influences of trivial, transi-
tory emotions and externalized particularities are eliminated. The mind
produces or draws (akrti) this form. The word itself recalls the Vedic karu,
which stands for a maker, an artisan, or a singer of hymns. We must also
remember that the word rupakara, used later (in Mahavastu)  underlines
again this particular faculty of the artist. He is both an experiencer and 
a detached seer. In short, he, like his Vedic counterpart – a priest, sees,
hears, feels, but above all reflects, and through the heat of his tapas (med-
itations) creates multiple forms only to evoke the formless and that 
beyond any form.76

The Indian artist understands “Form” in mathematical terms, being for
him/her a kind of a formula imbued with the awareness of the totality.
Thus “Form” takes up for them many shapes, when he/she always puts be-
fore his/her eyes the internal vision, which manifested to him/her the per-
fect form. A technique of any separate art is nothing more than a method
(vidhi) that serves to elicit the similar experiences in the spectator. The
artist reaches that through neutralizing his/her subjectivity, thus his/her
expression becomes a kind of unreal, non-personal emotion. In reality, it
might be concluded that a process objectivising emotion leads inevitably 
to the meaning abstraction of meaning. 

The Upanishad imagery and the sophisticated ceremonial of the Brāh-
manical writings constitute the ground of all arts: architecture, sculpture,
painting, music, dance and theatre. The artist repeats and smoothes 
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76 Ibidem, p. 47. 
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this imagery shaping it materially in stone, sound, a line or movement.77

And consistently, all dance forms analysed by Bharata in the Nātya Śās-
tra reflect, incarnate and reiterate the cosmic and original motive power
of the Hindu Holy Trinity, Trimurti - Brāhma, Vishnu and Shiva in its
creative operation.

A crucial factor for understanding the essence of the aesthetic experi-
ence in the classical Indian art is its theory of beauty and a relative view on
art. The Visvanatha commentaries, included in the 15th century treatises
Sahitya Darpana, Agni Purana or Vyakti Viveka are reported by Aananda K.
Coomaraswamy in his article Hindu View on Art, Theoretical.78 He eluci-
dates the Hindu notion of rasa as “flavour” and equates it with strict philo-
sophical terms of beauty and aesthetic experience. Rasa is a derivative of an
adjective rasavant, “possessing beauty” and of a noun rasika, “a beauty ad-
mirer” and a word rasasvadana, which means “relishing of rasa” or “aesthetic
contemplation.” The rasa itself is elicited in an artist and a spectator with 
a help of the complex entanglement of the internal and external agents. The
former are conditioned by man’s individual sensitivity to external stimuli,
his/her ethical and cultural endowment. The latter are artistic and aesthetic
properties of the piece of art and spatial-temporal context of its presenta-
tion. The Indian author stresses the first rank importance of the spectator’s
involvement through entering into the spirit of a thing, “Einfühlung” (sad-
harana), as a condition sine qua non of the aesthetic experience. In the end
of his argument Coomaraswamy quotes Visvanatha, who found proper
competence for the art perception to be equally important. 

“The tasting of rasa - the vision of beauty- is enjoyed, says Vishvanatha.
‘Only by those who are competent thereto’” 

And some line further on rasa itself and rasasvadana: 
“It is pure, indivisible, self-manifested, compounded equally of joy and

consciousness, free of admixture with any other perception, the very twin
brother of mystic experience (Brahmasvadana sahodarh), and the very life
of it is super sensuous (lokottara) wonder” Then he concludes quoting 
the ancient Hindu author “It is enjoyed by those who are competent
thereto, in identity, just as the form of God itself the joy with which it is
recognized.”79
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77 Ibidem, p. 41. 
78 A. K. Coomaraswamy, Dance of Shiva, New Delhi 2003, p. 52–61. 
79 Ibidem, p. 57–58. 
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It is not by chance that the Indian aesthetics was honoured here with
exceptional attention and consideration. It is inspired not only by the Vedic
Scriptures, but by Buddhism metaphysics as well. India gave us a unique
treatise on dance, the Nātya Śāstra, and the opulent legacy of writings aes-
thetic related such as the Vedas and the Nātya Śāstra commentaries, to men-
tion only Abhinavagupta’s works. Yet a detailed research into other spiritual
influence on the civilization of the Subcontinent is out of the scope of the
volume content. 

Japan, represented here by three papers binary distant from each other
in their historic and aesthetic perspective, belongs to cultures where dance
is attributed the cosmogonic character. The Japanese understanding of the
instructive and transformational function of dance in the human life re-
sults not only from the own mythology or cultural heritage taken over from
India and China. The Shinto religion so sensitive to the human links with
Nature could not overlook the identity of the human being with physical
laws operating in the world. Yet it was the Japanese metaphysics that
coloured this knowledge with intrinsically local aesthetic categories such as
aware, Yūgen, ushin/mushin or wabi/sabi.80 All of them refer to the aes-
thetic quality indicating fragility, lightness and transitoriness of beauty, the
state so aptly reflected by this haiku’s author: 

The first butterfly of spring 
This creature without bones 
alights on stiff plum blossom.81

Estera Żeromska’s paper provides a survey of the classical Japanese cul-
ture dance forms. It should be emphasized just from the very beginning
that the Japanese connect dance with the Holy Beings activity, what indi-
rectly shows the sacred origins of this particular human behaviour and its
vital and organic link with the Japanese religious cults. 

In the anonymous Nō drama entitled Hagoromo (The Feather Robe),
the fisherman Hakuryō will give the stolen robe “made of feathers” back to
the female Heavenly Being for the price of dance, which she is to dance
form him: 
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80 Cf. B. Kubiak Ho-chi, Estetyka i sztuka japońska, Kraków 2009 lub Estetyka japońska, edit. 
K. Wilkoszewska, Kraków 2008. 

81 Hanzan, in: Classic Haiku, edit. T. Lowenstein, London 1988, p. 94. 
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Wait a minute! 
If you dance for me now 
One of these unutterable dances of Heavenly Beings 
I will give it back to you at once82

Dance in its classical choreutic form of the Japanese theatre Nō had
evolved from deep knowledge about biology and expressivity of the human
body. It can function both as organic constituent of the performance or as a
separate, autonomic part, reminding our well known Baroque opera ballet in-
sertions. The actor technique stresses the importance of the physical training,
which, when raised on the highest level of professionalism, can reach simply
transcendental qualities of the body’s spontaneous and symbolical expression.
The desired performer’ state is reachable through assiduous and consistent
work with motive power of the own body.

Out of the unique Japanese fascination for nature and the human rela-
tionship with Cosmos, some contemporary, yet considered to be already 
a classical art form of the world dance theatre, a stage genre called butoh
emerges83. It reflects some artistic struggle for the authentic existence in the
human body, which in the techno-urbanized Western civilization was
“robbed” from its original meaning deconsecrating its fundamental gender
function. Butoh lies on borderlines between dance and theatre and is a good
example of their interrelationship which proves indivisibility of these human
expressiveness constituents in the classical theatre forms in the all world cul-
ture. The indivisibility founded on some interplay of constitutational ma-
terials that create complex and total semantics of the artistic message.

Dance of the Zhong Guo is only announced by the papers on the se-
lected Chinese cultural phenomena and the graphic examples, enchanting
in their sheer beautiful simplicity, the signs, strictly speaking, the pictograms
of the Chinese writing. The chosen words are the following: love, sky, man,
Earth and dance. The Chinese calligraphy, the art in itself, besides its in-
trinsic communicative linguistic function, is called “the dance on paper”.

The open attitude to dance from the side of the greatest authorities of
the classical time, that is Confucius孔⼦ (the 6th century b.C.), Lao Tze
⽼⼦ (the 5th century b.C.), or Mencius孟⼦ (4th century b.C.) did not
took up the shape of the separate form of the statement on the aesthetic 
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82 Kobiety w teatrze Nō, edit. J. Rodowicz, Warszawa 1993, p. 79. 
83 S. H. Fraleigh, Tańcząc w stronę mroku, tr. W. Mond-Kozłowska, Krakow 2004. English edition:

Dancing into Darkness, Pittsburgh 1999. 
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issues in general, and dance in particular. Confucius in his teaching focused
on the value and importance of art in the man’s personal education, and
established and intro-duced in life the ideas of the musical training. Yet it
should be remembered that music in Confucian time has the same seman-
tics as the ancient Greek μουσική, covering dance, playing an instrument
and melic recitation.84 K’ung Ch’iu’s views on this subject were collected in
the book Yue. Needless to say, they are strictly bound to his ethical and po-
litical thought. According to this teaching all man’s principles of the prac-
tical activity ought to result from knowledge and imitation of the
harmonious laws of the Universe. The artist is compared to a sage, who
with his endowment and knowledge or wisdom is as close to the Divine
Intelligence as a priest is.85 In the book Lun-yu one finds that the one who
composes music should be educated perfectly, since his/her music work is
to embody l’harmonie, la clarté, la régularité that are structural constituents
of the song-dance.86

We might assume that the same aesthetic standards were obligatory in
the Chinese choreography those days and dances composed according
canonical expressivity and composistion rules generated aesthetic qualities
that followed the Confucian ideals like harmony, regularity and order. The
artistic Chinese dance of the Confucian period was the sacred one as with
its choreutic figures it presented the metaphysical order of the Universe.
The Chinese find Confucius to have been the first real theoretician of
music, raising the importance of schooling through art, with a special em-
phasis on music. His disciples wrote down their master’s views on the ritual
music, listing at the same time six required skills necessary to be a profes-
sional musician. The Confucius “paideutic” message grounds the man’s in-
struction and development of the society and its culture on the fundaments
of knowledge and music practising. The ancient Confucian ideals were in
the strict relationship with principles of poetics and music.87
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84 ⾳ yin 1. sound, voice, the tone or timbre. 2. a musical tone. 3. news or information (usually used
in correspondence) in connection with 樂 yue means music. New Practical Chinese-English Dictionary,
The Far East Book Co., LTD., Taipei 1990, sign nr 6774, p. 1213. I thank dr Marta Steiner and dr Jan
Konior for having extended my knowledge on this subject. 

85 Confucius et Mencius, trans. M. G. Pauthir, Paris 1841, p. 33–73. 
86 Ibidem, s. 89. 
87 It is believed that he established a school in the capital around 530 b.C., where in the beginning 

philosophy was not a main subject, at least at the very beginning. Instead all had been taught that con-
tributed to the general instruction, namely six arts: savoir vivre, music, archery, driving, writing and calcu-
lation. With time, the school underwent some gradual development becoming strictly philosophical one. 
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（孔⼦曾整理上古的⽂化典籍，并以《诗》、《书》、《，集
中体现了先秦时期的⾳乐观。
孔⼦对⾳乐的内容与形式是⾮常重视的，它赞美古代乐舞《韶
》乐对舜仁德⽂治的歌颂及《九辨》完善的艺术形式。他在美
学上的最⼤的贡献就在于他的"美育"，不论从诗教、乐教或艺术
教育来看，孔⼦都是中国最早具有原创性的美学家。为了将其
弟⼦培养成为"不器"君⼦，孔⼦创⽴了⼀套独特的教学理论。
其教学内容以"六艺"为主，⽽礼乐为"六艺"之⾸，由此可见其对
乐教的重视。中国古代的社会⽂化与教育是以诗书礼乐作根基
，"兴于诗，⽴于礼，成于乐"是孔⼦的⽂化理想.）88

The taoistic world view of Lao Tzy concentrated rather on the investi-
gation of the Tao道 nature, in other words the Chinese logos89 and the
ways of its operation in the world. Hence art, being one of its manifesta-
tions, but not its essence, was treated with some reserved distance. 

“Opalescent colours cause blindness, beautiful music leads to deafness,
sophisticated food spoils the taste. Horse riding and hunting make one mad.”

（⽼⼦说："五⾊令⼈⽬盲，五⾳令⼈⽿聋，五味令⼈⼝爽，驰
骋⽥猎令⼈⼼发狂）90

INTRODUCTION 53

Cf. J. Künstler, Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983, p. 71. Confucius drew on the Chinese mythology
as well, the one that is linked with the Chinese Antiquity. Kings Wen and Wu of the Zhou dynasty de-
served some particular respect as the examples of virtues and promotors of rites and ritualistic music The
reason of the moral corruption, Confucius says, should be found in the rites li禮 and music yue樂 neg-
ligence. The lack of discipline and the rituals neglect led to culture and customs deterioration. Therefore
the Confucian classics make grounds of the Confucian ethics, the philosophy in practice and art of life.
( Cf. J. Konior SJ, in: Humanizm konfucjański, Zagadnienie „grzechu” w kulturze chińskiej,  WAM, Kraków
WAM p. 30–31) . The Confucian student had to know many classical texts by heart, together with pop-
ular sayings and aphorisms, which were known among both “the illiterate and the literati”. In: Kultura,
filozofia, religia, nauka, sztuka, architektura, dziedzictwo czterech tysięcy lat, edit. E. L. Shaughnesy, trans.
A. K. Maleszko, B. Mierzejewska, Warszawa 2006, p. 82. 

88 After: Liu Janhua, The Confucius Writings, <http://www.kz15.com/bbs/index.asp?boardid=13&
page=1>. 

89 Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, v. 20, Rome 1933, p. 524. Tao 道, Chin.: “a way” is
compared by the Italian sinologist Giovanni Vacca to both the idea of the Greek logos and his explanation
of the idea of the monistic God. Vacca interprets the idea of Tao in Lao Tzy's writings in the following way:
“A principle, power, indefinable and unknowable Creator of the world. He cannot in fact be called the
God, as the notion of God is close to the mediaeval philosophical concept of natura naturans, it is not the
God himself/herself, but the God operating in Nature. Meditation on the essence of Tao was leading to
some practical conclusion which was in contradiction with the Confucian ethical norms though.” 

90 After: Liu Janhua, Lao Tzy Writings, <http://www.kz15.com/bbs/dispbbs.asp?ID=613&boar
dID=13&page=1>.
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Yet the Chinese civilisation developed some extensive medical knowl-
edge in connection with the movement culture we call the martial arts.91

The latter flourished on the Zen Buddhism coming to China with its epi-
centre at the Shoaling monastery.92 The deep insight into man’s psy-
chophysical structure and its operation is shared by both monks and true
dance artists, which in fact, is a kind of dancer’s and monk/warrior’s self
knowledge in the realm of human being and his/her spiritual and material
dimensions. It can be rightly said that a doctor, a warrior and a dancer have
in common the same intellectual background about biological conditions
of the human life and the nature of psychic processes. They differ strikingly
in their scopes and aims. The kung-fu movement technique in its semantic
origins means: “man’s way of the complete self-realization” and indicates
the mode of reaching the highest ideals of the humanity. To be obtained
through integration process of the ontically heterogeneous constituents of
the human being. 

The Chinese opera93 absorbed many dance forms that were developed
in the course of historic times of the sophisticated culture of gesture, ritual,
both secular and religious one. This research is still underdeveloped in the
Western dance studies deserving separate choreological study on its own.
Yet some deep understanding of the ontic and cosmogonic value of the
movement in the human existence is strongly felt in the specific phenom-
ena of the ritualistic and artistic character which is the Chinese calligra-
phy, called by the Chinese themselves “dancing on paper.” This particular
art is a kind of man’s dance that bridges nature with culture. Thus disci-
plined and controlled body movements “writes” signs by the method that
follows kinetics laws that govern locomotion of all animated beings. Mas-
ter Huainanu reports the birth of the Chinese writing: 

God Kui…(…)…examined traces left by birds and tortoises and fi-
nally decided on the forms of the writing signs. Nature was not able to
hide its secrets; consequently a shower of grains fell done from the sky. 
Divinities and monsters could not conceal their shapes; therefore demons
started wailing at nights.94
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91 Cf. P. Payne, Martial Arts, the Spiritual Dimension, London 1987. 
92 Cf. W. Mond-Kozłowska, Od metafizyki do kinetyki, kung-fu jako przykład modlitwy w działaniu,

in: Sztuka Chin, Warszawa 2009, p. 179–191. 
93 M. Lanfang, Mistrz opery pekińskiej, Wrocław 2005. 
94 Estetyka chińska, ed. A. Zemanek, Kraków 2007, p. 171–172. 
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Picturesqueness of the Chinese characters shows strong links with
painting and, at the same time, evokes that historic moment when writing
and pictures “had common form and weren’t separated from each other”.
Therefore Yan Guanglu’s explanation of the word “drawing” can be equally
applied to either painting or writing: 

The word “drawing” embraces three meanings; firstly, it is picturing
of a rule, and this takes shape of hexagrams. Secondly, it is picturing of
knowledge, this is learning of signs. Thirdly, it is picturing of forms, and
this is painting.95

The analysed graphic-aesthetic values of the Chinese calligraphy as an
element of studies on the man’s artistic and expressive movement is entirely
justified. Ideographical Chinese letters reflect psychomotorial experience
of their creators who put signs down on paper with a brush following de-
termined laws of nature. These investigated, known and transferred into 
a language of signs testify the application of specific aesthetic categories
such as a logic composition of a picture, harmony, coherence, the intrinsic
consistency of the constructive elements of the sign. All this points move-
ment behaviour of an individual dancing with his/her brush. 

“One can read out in these lines some man’s physiological qualities
(breathing, heart beating, muscles effort, etc.); in fact they transmit to a cer-
tain degree through the arm’s movement both constant and changeable char-
acteristics of the human psyche.”96

The Muslim dance culture is presented in the volume by a quotation from
the Rum’s poetry (1207–1273) in the beginning of the essay and by Joanna
Zielinska’s paper. There is no doubt that it deserves a researcher’s attention
at least for the uniqueness and enchanting beauty of The Whirling  Dervishes’
danced prayer. A result of the fusion the abundant dance culture of the Per-
sian Empire with the Quran spirituality is the sema dance of the praying 
Sufi still practised contemporarily the form of the danced religious medita-
tion, where liturgy and aesthetics trace back to its indivisible sacred source.
The scope of the Dervish dance is to enter on the level of the mystical ec-
stasies, transcending to extra-human plane of Being, where one can partic-
ipate in the beauty of God. The choreotechnic figure of this particular dance
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95 Ibidem, p. 173. 
96 P. Miklós, Malarstwo chińskie, Warszawa 1987, p. 71–78. 
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consists in combination of the measured foot tapping and whirling around
one’s own axis, repeated ceaselessly it leads to some intimate union with God,
a state much desired by a dancing believer. This put in the language less the-
istic was expressed in the French book on the Dervish dance as conditions in
which “toutes les particles pendent vers la perfection en tournant”97. The aes-
thetic qualities of the Dervish dance are: harmony, symmetry and beauty, an
artistic expression of the mystical union visualized as the Perfect Love. The
fruit of the aesthetic experience in the danced prayer is some mental vision
that gives one a specific insight into nature of Being and character of the re-
lationship between Absolute and man. The trace of such experience is re-
flected in the poetry of Jelaluddin Balkhi Rumi, a founder of The  Order of
the Whirling Dervishes in the Levant Konya. A poem entitled “Where are
we?” is undoubtedly a testimony of such religious experience of the practis-
ing Dervish, who was unquestionably Rumi himself as well:

An invisible bird flies over 
But casts a quick shadow. 
What is the body? That shadow of a shadow 
Of your love, that somehow contains 
The entire universe.98

The selective introduction into the volume content on anthropology
and aesthetics of the Asian dance closes the final thought referring to the
aesthetic experience in dance as such. The identical fracture of the move-
ment substance of all separate dance culture of the world is composed ac-
cording to canons of the local man’s cultures in their numberless and
differentatited forms of the cognitive penetration of the world, when the
aesthetic and cognitive values fuse.99 For the essence of the aesthetic expe-
rience in dance is, as it seems, the unity of felt beauty with the experience
of the ontic truth of a dancer, what funds the metaphysic in dance when it
becomes art. 

Wiesna Mond-Kozłowska 
Krakow, 27th March, 2011
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97 Sama'a, Lumiere de la Lumiere, Teheran, 1999, s. I. 
98 The Essential Rumi, edit. C. Barks, San Francisco, 1995, p. 15. 
99 On aesthetic experience in dance see W. Mond-Kozłowska, Przekraczenie sztuki w metafizycznym

doświadczeniu tańca, Kraków 2010, p. 61–85.
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TANIEC  I  CIAŁO

DANCE  AND  THE  BODY,
HERE  AND  THERE
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Richard Shusterman

Body Consciousness: East and West

I 

Embodiment is a universal feature of human life and so is body con-
sciousness. Body consciousness, as I understand it, is not merely the con-
sciousness that a mind may have of the body as an object, but includes the
embodied consciousness that a living sentient body directs at the world and
also experiences in itself (and through which it indeed can experience itself
as both subject and object). Since the term body is too often contrasted
with mind and used to designate insentient, lifeless things, and since the
term “flesh” has such negative associations in Christian culture and more-
over focuses merely on the fleshly part of the body, I have chosen the term
soma to designate the living, sensing, dynamic, perceptive body that lies at
the heart of my project of somaesthetics. 

Part of that project concerns the reasons and methods for raising one’s
somatic consciousness to promote better self-use and consequently greater
achievement of philosophy’s traditional goals of knowledge, self-knowl-
edge, virtue, happiness, and justice. Somatic consciousness has different lev-
els: at its most basic form of primitive body intentionality, we can even
describe a level of what could be paradoxically called unconscious con-
sciousness; it is the sort of limited, obscure awareness we exhibit in our
sleep, when, for example, we intentionally (though unconsciously) move 
a pillow that is disturbing our breathing. Beyond this level is the stage when
we are awake and clearly conscious of the object we perceive, say the cup of
coffee we are holding and drinking from, but are not explicitly aware of 
it as a distinct object of consciousness, as when we are drinking the coffee
absent-mindedly or simply noticing the coffee’s taste and not the cup. Yet,
even without explicit awareness, we can handle the cup with efficiency and
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ease. This level of unreflective, unthematized perception is what Merleau-
-Ponty hailed as primordial perception and as the key to the mystery of our
successful perception and action. We reach a higher level of consciousness
when we have explicit awareness of the cup, when we attend to it as a dis-
tinct object of consciousness; and we can distinguish a fourth, more re-
flective level, when we are not only explicitly conscious of the object but
also conscious how (and that) we are conscious of it. Here we consciously
monitor our awareness of the object as an explicit datum of consciousness;
noticing, for example, how our attention to the cup makes it look bigger or
feel heavier. 

These levels of consciousness that we noted with respect to pillows or
cups are also expressed in the sense we have of our embodied selves. When
asleep, the soma feels its positionality and breathing well enough to move
the pillow or to reposition itself when it feels it is getting too close to the
edge of the bed. We often pay no attention to our feet nor have an explicit
awareness of them when we are walking. But sometimes we do make our
feet an explicit object of consciousness – when we are crossing difficult 
terrain, when we have problems of balance, or when our feet are hurting.
Similarly, we sometimes move from inexplicit consciousness of breath-
ing to situations where our breathing becomes an explicit object of our so-
matic consciousness, as when we notice that we are short of breath or have
difficulty breathing. Finally, there are cases of more reflective somatic con-
sciousness, such as when we are not only explicitly aware that we are breath-
ing but also clearly conscious of our conscious awareness of breathing and
of how that reflexive consciousness affects our breathing and other di-
mensions of somatic experience. These explicit and reflective levels of 
consciousness, which can blend or overlap into each other, I describe re-
spectively as somaesthetic perception and somaesthetic reflection. 

To what extent are somaesthetic perception and reflection really useful
in improving our self-use and performance? If every action requires bodily
means and control, shouldn’t heightened somatic awareness be helpful for
improving action, and shouldn’t somaesthetic reflection or introspection in
turn be useful for improving somatic awareness? Many great philosophers,
however, have influentially argued against the value of heightened or re-
flexive body awareness, though some insist on this value. It is customary to
contrast Western and Eastern perspectives on body consciousness, but on
this question both Western and Eastern thought seem to share the same
ambivalence between opposition and affirmation of somaesthetic percep-
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tion and reflection as effective means for successful action. In addressing the
different arguments on this issue, I will eventually pay special attention to
the performance of action in dance and acting, building on the insights of
the master of Japanese Noh theatre, Zeami Motokiyo. Since most philo-
sophical discussions of body consciousness do not consider the practical
principles and methods of heightening somatic awareness, I want to explain
some principles of somaesthetic introspection, but also provide you a prac-
tical demonstration of one of its methods through your own experience.

II

Since its ancient inscription on Apollo’s Temple at Delphi and its So-
cratic advocacy, the quest for self knowledge has been long and widely af-
firmed as central quest in Western philosophy. Yet reflectively examining
one’s somatic self has found little favor among its most influential philoso-
phers. Despite affirming the value of bodily training in other dialogues,
Plato, in Phaedo, most influentially argued that the philosopher should not
concern himself “with the body” but rather turn attention away from it “as
much as possible,” “because the body confuses the soul,” distorts percep-
tion, and distracts from the pursuit of truth (64e-67a). Though Immanuel
Kant famously took meticulous care in bodily matters such as diet and ex-
ercise, he sternly warned against paying attention to one’s somatic state and
feelings. When claiming, in The Metaphysics of Morals, that “the First Com-
mand of All Duties to Oneself ” is to “know (scrutinize, fathom) yourself,”
he insists that this is “not in terms of your physical perfection (your fitness
or unfitness for all sorts of…ends) but rather in terms of your moral 
perfection in relation to your duty.” Kant instead repudiates the project 
of reflecting on bodily feelings, claiming that it leads to the madness of
hypochondria and morbid despondence. Somatic introspection, he else-
where warns, “takes the mind’s activity away from considering other things
and is harmful to the head.” “The inner sensibility that one generates
through [such] reflections is harmful…This inner view and self-feeling
weakens the body and diverts it from animal functions.” Hence: “Turning
reflection away from the body leads to health.” In short, introspective so-
matic self-study is harmful to both mind and body, and the best way to
treat one’s body is to ignore, as much as possible, the self-knowledge of how
it feels, while using it actively in work and exercise. 
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William James, one of the most body-friendly of modern philosophers
and one of the great masters of somatic introspection in psychology, simi-
larly warned against its use in practical and moral life because of “the in-
hibitive influence of reflection,” urging instead that we should “trust [our]
spontaneity and fling away all further care” in our sensorimotor perform-
ance of action. “We fail of accuracy and certainty in our attainment of the
end whenever we are preoccupied with much ideal consciousness of the
[bodily] means” and the internal (or “resident”) feelings they involve, he ar-
gued in his masterpiece The Principles of Psychology. “We walk a beam the
better the less we think of the position of our feet upon it. We pitch or
catch, we shoot or chop the better the less tactile and muscular (the less
resident), and the more exclusively optical (the more remote), our con-
sciousness is. Keep your eye on the place aimed at, and your hand will fetch
it; think of your hand and you will very likely miss your aim.” 

Merleau-Ponty is another philosophical champion of the body who
nonetheless rejects the value of somaesthetic reflection. Like James, he con-
tends that spontaneity and unreflective perceptual awareness will always
serve us best in everyday life, while somatic reflection and representational
images are (for normal people) unnecessary and even get in the way of
smooth functioning. Insisting that the body “guides us among things only
on condition that we stop analyzing it….only on the condition that [we] do
not reflect expressly on it.” Merleau-Ponty even suggests we cannot really
observe the body in a proper way. It “defies exploration and is always pre-
sented to me from the same angle… To say that it is always near me, always
there for me, is to say that it is never really in front of me, that I cannot
array it before my eyes, that it remains marginal to all my perceptions, that
it is with me.” I cannot change my perspective with respect to my body as
I can with external objects. “I observe external objects with my body, I han-
dle them, examine them, walk around them, but my body itself is a thing
that I do not observe; in order to be able to do so, I should need the use of
a second body.” “I am always on the same side of my body; it presents itself
to me in one invariable perspective.” 

In my book Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and So-
maesthetics, I challenge these claims not only by refuting their specific ar-
guments but by enlisting the insights of philosophers and theorists who
recognize the value of somaesthetic reflection for improving the quality
and efficacy of our self-use and even our capacities for greater pleasure. John
Dewey is one of the finest examples. A long-time student and advocate of
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the Alexander Technique, Dewey recognized the horrible power that bad
habits have over our action, thought, and will. Spontaneous action is the
product of habit, not of a pure, free will; and habit typically incorporates
aspects of the conditions of its acquisition, which are often unfavorable.
Spontaneous, unreflective action will simply reinforce our habits, even if
they are bad habits. Initial nervousness about working on a computer, for
example, tends to generate postures of self-use that have too much muscu-
lar contraction and strain but that get habituated as the normal sponta-
neous way of sitting, despite the discomfort they involve, which typically
is not noticed because our somatic awareness is deficient. Improved, re-
flective body consciousness, Dewey argued, after Alexander, is therefore
necessary for correcting such bad habits and achieving “better control of
the use of ourselves.” We have to know what we are doing with our bodies,
in order to know how to correct what we are doing so that we can more ef-
fectively do what we wish to do with them. “True spontaneity,” Dewey con-
cludes, “is henceforth not a birth-right but the last term, the consummated
conquest, of an art – the art of conscious control” through an enhanced, re-
flective awareness of our bodies.” 

Turning East, we find a similar divergence between philosophies that
advocate reflective analysis and conscious control of self and body and those
that instead advocate spontaneity. In the Confucian tradition, the found-
ing Analects affirm a daily self-examination of behavior (where the term for
self is the same as that for body). Mencius advocates cultivating the “flood-
like ch’i that fills the body by giving it the controlling attention of will and
mind; Xunzi argues that the exemplary person should master “the method
of controlling the vital breath” and be “absorbed in the examination of his
inner self ” and “scorn mere external things.” 

In contrast, though the Daoist tradition very strongly emphasizes so-
matic attentiveness in terms of caring for the body, it is also famous for
championing unreflective spontaneity of action and release from willful
self-consciousness. In the Zhuangzi, one is urged to be “a forgetter of self,”
since “the man who has forgotten self may be said to have entered heaven.”
“When a man does not dwell in self, then things will of themselves reveal
their forms to him.” The message is apparently more than mere rejection of
selfishness but rather a repudiation of examining the self at all, and with it
a critical, reflective examination of the outside world. Blind spontaneity
seems to be the secret to successful living and action. Hence “When the
eye does not see, the ear does not hear, and the mind does not know, then
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your spirit will protect the body, and the body will enjoy long life. Be cau-
tious of what is within you; block off what is outside you, for much knowl-
edge will do you harm.” 

A similar sort of unreflective spontaneity is affirmed in skillful action,
“Artisan Ch’ui could draw as true as a compass or a T square because his fin-
gers changed along with things and he didn't let his mind get in the way.”
The Liehzi seems to express the same advocacy of unreflective, spontaneous
action, which its translator, the distinguished scholar A. C. Graham, for-
mulates as “thinking does [one] harm instead of good” and that “it is espe-
cially dangerous to be conscious of oneself.” Liehzi notes how the drunken
man by being unconscious is likely to be less injured in falling from a cart
than a conscious man who stiffens and tries to brace his fall; likewise the
good swimmer says, “I do it without knowing how I do it.” 

Though the value of unreflective spontaneity should be recognized, we
also need to recognize the Daoist respect for self-examination expressed in
the classic texts. Thus, the Zhuangzi insists: “When I speak of good hear-
ing, I do not mean listening to others. I mean simply listening to your self.
When I speak of good eyesight, I do not mean looking at others; I mean
simply looking at yourself. He who does not look at himself but looks at
other, who does not get hold of himself but gets hold of others, is getting
what other men have got and failing to get what he himself has got. He
finds joy in what brings joy to other men, but finds no joy in what would
bring joy to himself.” “So I examine what is within me and I am never
blocked off from the Way.” The sage “returns to himself and finds the in-
exhaustible”; “he who practices the cultivation of what is within him will
not be ashamed because he hold no position in society; ‘he who concen-
trates upon the internal does deeds that bring no fame …[but] is forever
the possessor of light. At one point, even bodily action or movement is said
to be improved by looking inward to establish a stable sense of self from
which action can more effectively emerge. “If you do not perceive the sin-
cerity within yourself and yet try to move forth, each movement will miss
the mark. If outside concerns enter and are not expelled, each movement
will only add failure to failure.” 

The Liehzi likewise affirms value in self-examination: “You busy your-
self with outward travel and do not know how to busy yourself with in-
ward contemplation. By outward travel we seek what we lack in things
outside us, while by inward contemplation we find sufficiency in ourselves.
The latter is the perfect, the former an imperfect kind of traveling.” And
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again on the theme of skilled action, the Liehzi suggests that underlying
masterful performance is a mastery of self, achieved through attention to
oneself, because underlying the self is the unfathomable, empowering Way
that guides us best. Thus, the musician insists on first finding the harmony
in himself before venturing to play: “What I have in mind is not in the
strings, what I am aiming at is not in the notes. Unless I grasp it inwardly
in my heart, it will not answer from the instrument outside me.” 

How can we reconcile these conflicting views between attending to self
and unreflective forgetting of self in spontaneous action as keys to effec-
tive self-use, not only in within Daoism and Chinese philosophy but also
in Western philosophy and even within pragmatism (between James and
Dewey). One strategy I have elaborated in past writings is that of inter-
changing phases or stages. Though spontaneous unreflective action is gen-
erally the most effective, even its proponents tend to acknowledge that in
the stages of learning a sensorimotor skill (playing an instrument, batting
a ball, riding a bicycle, learning a dance step) we very often need to pay
careful, critical attention to what we are doing with the body parts engaged
in that action. I would add that we should also pay attention to our breath-
ing and the proprioceptive feel of what we are doing. But the advocates of
spontaneity insist that once this learning stage is over, so is the need for ex-
plicit attention to what our bodies are doing. My position, which I share
with body theorists like Alexander and Feldenkrais and with philosophers
like Dewey, is that there is also need for critical self-attention after the learn-
ing process is considered finished. This is because the learning process is
never entirely complete. Learning is never over because there is not only
room for further refinements and extensions of the acquired skill, but also
because we so often lapse into bad habits of performance or face new con-
ditions of the self (through injury, fatigue, growth, aging, etc.) and new en-
vironments that we need to correct, relearn, and adjust our habits of
spontaneous performance. Not that all our actions must always be given
explicit attention – that would be both impossible and undesirable. We
need to focus attention on what needs it the most – usually the world in
which we act (though we should never forget that careful explicit atten-
tion to one’s body in action always involves attention to its environment –
one cannot feel one’s body alone.) 

However, sometimes in order to deal more effectively with things in
the world of action, we need either to acquire new habits or refine or re-
construct our habitual modes of action (as well as our attitudes, feelings,
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and knowledge that guide our action), and this process requires redirect-
ing explicit attention to our somatic behavior (and we should never forget
that explicit attention to the body always involves. Once the new or re-
constructed habits are acquired, we can forego special attention to one’s
body in action and instead move into the uncritical, unthinking sponta-
neous mode.

We can find hints of these very strategies in the Zhuangzi and Liehzi.
In the former, we learn of a wood carver who creates marvelous works with
apparently effortless ease. When asked about his art, Ch’ing the carver
replies that he has no special art except self-preparation. “I always fast in
order to still my (heart-) mind. When I have fasted for three days, I no
longer have any thought of congratulations or rewards, of titles or stipends.
When I have fasted for five days, I no longer have any thought of praise or
blame, of skill or clumsiness. And when I have fasted for seven days, I am
so still that I forget I have four limbs and a form and body. By that time the
ruler and his court no longer exist for me. My skill is concentrated and all
outside distractions fade away.” In order to forget body and mind, the carver
first cultivates their stillness and focus through the somatic means of fast-
ing. Thus he can focus on the work with no distracting ideas of bodily re-
wards and punishments or mental blame and praise. 

Many of the cases that James and other advocates of spontaneity allude
to, where reflection on our somatic means of performance seems to make
us stumble, stutter, and fail are probably cases in which it is not really the
focus on our feet or tongue that makes us stumble and stutter but rather the
anxiety of falling or failing in some way that accompanies our attention to
our body parts to help them do the job we fear they’ll not properly ac-
complish. In other words, many of the cases where attention to bodily
movements in action seems to interfere in successful action may be cases
where the actual attention to the bodily parts is obscured or overcharged
with distracting emotions or obscured by thoughts of failure, success, or
one’s image in the eyes of others. 

In the Liehzi, we find the same advocacy of careful attending to self to
establish the harmony needed for successful spontaneous action. The great
archer succeeds with even a poor bow not simply “because his attention
was concentrated” on the target but because he had already trained his body
so that “the movement of his hand equalized the give and pull” of the bow.
For archery, moreover, “you must learn not to blink” and “how to look,”
which also requires critically examining our somatic behavior in looking

66

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:49  Page 66    (Black plate)



and blinking. Similar points are made with the skills of fishing and chario-
teering, where spontaneity and focused response to the target rely on hav-
ing acquired somatic control of the bodily means to attend and respond
with calm and perceptive hands. And the only sure way to establish the
necessary calmness in oneself is by looking attentively within to know one’s
nature and develop its virtues: “he will cling to his degree and not exceed
it; …he will unify his nature, tend his energies, maintain the virtues inside
him, until he penetrates to the place where things are created. If you can be
like this, the Heaven inside you will keep its integrity, the spirit inside you
will have no flaws.” And this is immediately asserted as superior to the
drunken man whose fearlessness of falling come only through the un-
knowingness provoked by the foreign substance of wine, rather than from
knowing the heaven within the self. 

Moreover, the Liehzi shows how our already acquired skills of sponta-
neous performance require reconstruction when they face new conditions.
The accomplished archer totally loses his skill of unthinking habit and his
masterful posture of stillness “like a statue” when he is asked to perform on
a mountain cliff, where he trembles and falls on his face in fear, because he
had not learned to master himself so that “his spirit and breathing do not
change” in new conditions that provoke anxiety. One’s skill in other ac-
tions is likewise overwhelmed when one thinks of failure or reward: “you
give weight to something outside you; and whoever does that is inwardly
clumsy.” 

The value of explicit, critical, and even reflective somatic awareness
seems undeniable both for the stages of learning skills and for continuing
efforts of extending and refining them and of reforming inadequate habits.
Even the famous Chinese advocates of spontaneity recognize this contin-
uing importance of self monitoring even in the efforts to transcend the self
to concentrate on the world and on harmonizing one’s actions with nature
or the way. One could rest here in advocating the importance of somaes-
thetic awareness and reflection. But perhaps we can go further. Can explicit
or even reflective somaesthetic attention be usefully directed to action be-
yond these diverse stages of learning to phases of full mastery where focus
is on successful performance rather than learning? 

There is certainly a presumption, apparently founded on real-life ex-
perience and some experimental studies, that explicit attention to the bod-
ily means of movement will somehow distract us from the ends of action
and thus diminish performance. But perhaps this is because our powers of
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attention are insufficiently trained to encompass both our bodily move-
ments and the targets of our action. We seem able to listen attentively to the
narration of news while also watching attentively the news images or in-
stead attending to traffic when listening while driving. Perhaps those more
skilled in attending to bodily behavior can combine such explicit or re-
flective attention with smooth effective performance that equally attends
to the targets of action. 

The great master of Noh theatre, Zeami Motokiyo, provides some en-
couragement for thinking that attention can be trained to encompass si-
multaneously very different and even opposing directions. In explaining
the training of performance skills in Noh, Zeami describes “the Five Skills
of Dancing,” the first being what his English translators render as “the Skill
of Self-Conscious Movement.” This involves an explicitly conscious atten-
tion to the body in technique, “placing the various elements of the body
into motion, moving the hands in appropriate gestures, controlling the per-
formance so that it will fall into the proper structure of jo, ha, and kyū”
(rhythms of movement).100 The second skill is translated as “the Skill of
Movement beyond Consciousness” which is not a matter of the particular
movements the actor makes but rather “the creation of an atmosphere,” that
goes beyond explicit matters of technique (Ze 79–80). This second skill is
not meant to supersede the former in the way that spontaneous skilled ac-
tion is thought to supersede explicit or reflective attention to bodily posi-
tion or movement in the learning of a skill. 

The continued need for self-monitoring in action is made clear by
Zeami’s emphasis that such self-reflection “is a crucial element in the cre-
ation of…the Movement Beyond Consciousness,” wherein “the eyes look
ahead and the spirit looks behind” (81). Here, while not concentrating es-
pecially on where he is placing his hands and feet, “the actor looks in front
of him with his physical eyes” so that he can see the other actors and the
audience and thereby harmonize his performance with the full theatrical
environment; “but his inner concentration must be directed to the appear-
ance of his movements from behind” (ibid.). In other words, the actor is
performing with an explicit, reflective image of himself, not only his inter-
nal image of his somatic bearing (his proprioceptive sense of balance, posi-
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tion, muscle tension, expressiveness, grace, etc.) but also the image of how
he senses he appears to the audience. 

Zeami explains this complicated consciousness as follows: “The ap-
pearance of the actor, seen from the spectator in the seating area, produces
a different image than the actor can have of himself. What the spectator
sees is the outer image of the actor. What an actor himself sees, on the other
hand, forms his own internal image of himself. He must make still another
effort in order to grasp his own internalized outer image, a step possible
only through assiduous training. Once he obtains this, the actor and the
spectator can share the same image. Only then can it actually be said that
an actor has truly grasped the nature of his appearance. For an actor to
grasp his true appearance implies that he has under his control the space to
the left and to the right of him, and to the front and to the rear of him.”
Though most actors only succeed in looking to the front and side, “if the
actor cannot somehow come to a sense of how he looks from behind, he
will not be able to become conscious of any possible vulgarities in his per-
formance. Therefore, an actor must look at himself using his internalized
outer image, come to share the same view as the audience, examine his ap-
pearance with his spiritual eyes and so maintain a graceful appearance with
his entire body.” 

From such descriptions we see that even when Zeami is not talking
about the “self-conscious movement” of the body’s limbs but instead of
movement beyond consciousness, he still insists that acting excellence re-
quires the focus of sustained self-consciousness, whose acquisition is not a
native or easily learned skill but instead requires “assiduous training”. Thus
even when the actor is not moving at all, Zeami claims it is the actor's focus
on his own expressive “inner tension” or “inner state of control” in per-
formance that gives life to the performance (Ze 97). The actor’s ability to
“keep his consciousness of that inner tension” even when he is not saying
or doing anything, is what makes such moments “when nothing happens”
nonetheless full of theatrical power and meaning. 

How does one acquire the extraordinary skill to be attentively conscious
of the bodily action one performs, one’s inner feeling or image as one per-
forms it, the reaction of the audience, and also the image one’s audience
has of one performing that includes the appearance of how we look from
the back and other dimensions of our appearance that we cannot logically
see (say, the expression of our eyes)? Zeami answers, of course, that this re-
quires assiduous training. But what precisely constitutes the nature, basis,
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or direction of such training? Zeami does not reveal the secret; he was an
esoteric thinker, whose texts were not even meant to be circulated beyond
his acting troop. 

Though I have some ideas about the key to such training, I cannot ex-
plain them now. When I gave this paper in Krakow I included a practical
exercise in the technique of body scanning, a technique useful for devel-
oping powers of reflective proprioceptive somaesthetic awareness that can
provide a sense of one’s bodily position and attitude without relying on
sight. Such an exercise cannot be captured by a text, and my article has al-
ready reached the limit of words allowed me, so I will end here.
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Ruth Way 

Layering Authenticity
and the Feeling Body in Utah Sunshine,

a Dance Theatre/Arts film

Production still Utah Sunshine 2007                                             Landscape, Watcher and Radio
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This paper will address the relationship between artist and researcher
manifested in the making of Utah Sunshine101, this creative research 
represents a practice as performance research project between myself 
a dance scholar and choreographer and Russell Frampton a visual artist and
film maker. It will discuss the artists’ aims, creative insights and philosoph-
ical enquiry and ultimately the creation and layering of meaning made pos-
sible through this collaborative and interdisciplinary project. This practice
in the context of its artistic processes and thematic research sought to ex-
plore through our performance texts the significance of the words – impact,
consequence, feeling, remembering, pain, and the connection between the
land and our body. 

Landscape 1/Utach Sunshine

As practical researchers we actively seek a new application of skills, new
knowledge, enhanced understanding and an ability to be open to new aes-
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thetic and critical perspectives. As artists we employ distinct and particu-
lar ‘ways of searching’, as these approaches inform the crafting of these per-
formance texts and scores. The performance texts in the film are intricately
woven and I would propose so too are its research findings , but it is the
expression and the layering of meaning that generates a capacity to speak
about that which cannot be said in words alone. Here practice and theory
do not stand apart but rather they form a series of interlocking processes
and structures. 

As artists/scholars we are engaged in constructing working method-
ologies and frameworks which allow us to explore and interrogate the in-
terface between filmic representations of the moving body, spatial narratives
and the process of embedding multiple temporal locations. The film is pri-
marily a dance and visual arts film reflecting the current concerns and in-
vestigations inherent in our own practices, these being somatic movement
and collage based mixed media painting. 

Utah Sunshine, in its making and critical practice, attempts to blur the
distinction between personal space, theatrical digitised environments and
external locations. Our intention is to create work that realises the sensor-
ial potential in these constructed, layered and imaginative landscapes. The
development within Utah Sunshine of a complex system of interrelated
textual statements, which refer to a diversity of cultural, historical and per-
ceptual states, allows the film to generate a fluidity and multiplicity of
meaning whose readings are dependant on the awareness, emotionality and
cultural positioning of the viewer. The aim was to create a transcendent ex-
perience where interpretation surpasses rationality but connects the viewer
with a deeper level of meaning. The poetic nature of the visual and musi-
cal scores allow these meanings to be evoked rather than described, mani-
festing themselves through a refining process of excision, through editing
and the compression of corporeal gesture in the filming process. The in-
fluential film maker Robert Bresson is cited by Gilbert Adair as saying that
creation is: 

a process primarily of …paring of cropping and cutting away. What is
the point, he argued of complacently revealing everything?, What is the
point of showing the whole when the part is capable of investing the same
image with an even more profound mystery and rigour?102. 
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Utah Sunshine reflects this idea within its visual structure, by alluding
to events and conditions in the iconic representations of archetypal sce-
narios103 that partly unfold, but continue to remain ambiguous, just out of
reach. This liminal space is created by the tension between the desire to re-
solve meaning and the fluid perceptual potential generated by this inter-
textuality104. As a performer and dance theatre maker I have been drawn
towards a theatre of the senses as my work relies on finding the potential in
the whole being of a person and to perceive that each sound, movement,
surface and subtlety of each moment can express something of a lived ex-
perience. As artists we strive for structural and aesthetic coherence but we
do not aim for our audience to understand a whole statement but rather we
invite the viewer to sense what this wholeness can express and evoke . 

Authenticity, archaeology and the autobiographical 

The working title for this project was originally ‘Points of Impact’ and
at the outset there was no conscious intention of developing a narrative re-
lating to American nuclear testing in the fifties, or including autobio-
graphical elements from an individual’s experience. These points of impact
initially referred to collisions or forces generated through physical, emo-
tional and temporal surfaces in conflict. The development of a more spe-
cific strand grew directly from the construction of a creative space, or
network of potential, which sought to legitimise a sense of embodied au-
thenticity by establishing a perceptually receptive and inclusive framework. 

Our processes never dictated the representation of one narrative but
opened up the possibility for these bodies to be authentic through their
presence and their own embodied history in these constructed environ-
ments. The merging of computer manipulated imagery and the editing
process developed this principle and provided further opportunities to ex-
press these multiple identities and stories. The direct impact of this nuclear
testing on the human body and the environment, its consequences, history
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103 An Archetype, in this sense referring to the notion of a collectively inherited unconscious idea, an
image or perceived distillation of experience into a symbolic/iconic form which exists universally in the
individual psyche. 

104 In Dancing Texts Janet Adshead Lansdale refers to Kristeva’s notion of intertextuality as a ‘mosaic
of quotations’, (The Kristeva Reader ed. T. Moi, Oxford Blackwell, 1986, p. 36) and Kristeva’s argument
that the interpretative process is the creation of a dialogue from an intersection of textual surfaces’ ( J.L.
Adshead, Dancing Texts intertextuality in interpretation, Dance Books Ltd, 1999, p. 15.). 
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and associated iconography began to take on a particular resonance within
the context of this experimental practice. 

Michael Shanks in Theatre/Archaeology, where connections between
performance and archaeology are proposed, draws our attention to ‘the lay-
ering and the authenticity of depth, digging deep, looking to the signifi-
cant detail, reading signs in the traces of things that have gone before’105.
In Utah Sunshine this authenticity was grounded by Sondra Fraleigh’s per-
sonal history and experience. In fact it was at a conference in 2002 where
the impact of her account of how she and her family had been affected by
the testing of nuclear bombs in Nevada, that had left such a deep impres-
sion on me, ‘As it turned out we were the fifty thousand expendables of the
southern Utah towns, and as we had later learned, the atomic fallout had
traveled on the wind at least as far as north as Salt Lake City , they said the
white ash that fell on us was inconvenient’106. 

‘Autobiography, like dance, is situated at the intersection of bodily ex-
perience and cultural representation. Meaning literally “to write one’s life,”
autobiography draws from its inspiration from one’s being-in-the-world –
that complex and often contradictory interaction of individual perspective
and cultural representation’107. 

The presence of Fraleigh’s own reflective and impassioned voice leaving
traces of these real stories became key to constructing the framework of the
film and striving for a level of authenticity. In consultation with Fraleigh we
compiled a list of ideas for footage, locations and movement possibilities for
her to experiment with in Utah. Fraleigh’s physical presence in the film re-
veals her embodied knowledge about these events and their consequences,
allowing her to ‘inscribe’ her emotional authority and empathic under-
standing with the land in Utah and its ingrained personal histories. 

Fraleigh walks through a field of grass swaying in the wind and enters
an isolated cabin, a women lies there in a vessel, womb like, as if in a caul-
dron108, she sounds the structure’s extended wooden feathers as if to 
recall these lost memories, Fraleigh’s emotional presence appears as 
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105 M. Pearson, M. Shanks, Theatre/Archeology, Routledge 2001, p. 10. 
106 S. Fraleigh, Dancing Identity, Metaphysics in Motion, University of Pittsburgh Press 2004, p. 171. 
107 A.C. Albright, Choreographing Difference: The Body and Identity in Contemporary Dance, Hanover 

1997, p. 119. 
108 The idea of the cauldron appears in many diverse cultures and is usually connected to the idea of 

a gateway to the underworld. The cauldron can be seen as a receptacle of wisdom and knowledge perhaps
symbolic of the mother’s womb and a location of rituals of initiation. 
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a ghosted figure in the doorway, her hand reaching towards her face call-
ing reference to a sense of loss and remembered pain. 

The sentient body

In the rehearsal process one could say the dancers in Utah Sunshine
were asked to surrender any notions of applying technical dance form to
these fluid and constructed environments. There was never a directive to
dance ‘in time’ or to follow choreographic material but rather to be atten-
tive and responsive to the different layering of time, space, image, rhythm
and sound occurring at any given moment. In this sense we were weaving
our own corporealities and physical energies with these texts and through
the editing process, being visually stretched across these temporalities. 
I raise this point in connection with Lepecki’s observations of ‘the emer-
gence of that new technique for disciplining the embodying of temporal-
ity: choreography’109, and ‘the deep complicity of dancing with the keeping
of time’110. Here Lepecki is drawing our attention to assumptions about
dance’s ontology and how this has been challenged, particularly by the re-
cent ‘conceptual or ‘minimal’ contemporary dance scene in Europe’111.
What interests me about this is how both the dance and the dancer can be
released from this mode of being and operation. This became important for
our own practice and constructing a relationship between a body politic
and the political references and undertones present in the spoken and dig-
itally manipulated text. These were also strategies to avoid being merely
representative and didactic. When the dancers rhythmically twisted to let’s
twist again112, the focus was not on the development of synchronized
movement material but on a controlled rhythmic interplay between these
repetitive and rigid movements with the looping projected backdrop. The
aspect of ‘control’ has an implication here as this interplay attempted to ex-
pose both a social and political complicity with this period of testing and
the subsequent sense of cold war political paranoia. 

Connections between past, present and future were also articulated
through the bodily presence, as were differences arising from the three fe-
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109 A. Lepecki,  Exhausting Dance, 2004 a, p. 126. 
110 Ibidem.
111 Ibidem, p. 127. 
112 C. Checker, 1961. 
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male performers, each coming from diverse movement backgrounds and
experiences. Through the processes of image manipulation and editing we
became acutely aware of enabling each body to speak more authentically
through their embodied practice and somatic movement responses. It was
important to acknowledge these differences and work with them accord-
ingly so as not to undermine the sentient presence of each body. The ca-
pacity to initially find a connection with one’s own kinesthetic experience
in these charged spaces then offered the possibility of ‘being moved’ by
them and finding an outer connection. 

Informed by somatic movement practice113 there was a conscious at-
tempt to resist any fixing of the body but to facilitate the dancer “to allow”
rather than “to make” the movement happen114. As a dance teacher, theatre
director and one of Fraleigh’s advanced somatic movement students, my
aim is to facilitate performers to create forms which are arrived at from
their capacity to know who they are, to sense these distinctive qualities and
reveal themselves through this work. I reflect back on my own contempo-
rary dance training in the 70’s where in my opinion the self was somewhat
‘harnessed’, one could say dislocated and the body instructed, there was lit-
tle choice or in fact time or a process to arrive at the form as the imperative
was always to succeed and beyond anything to get ‘it right’, this imperative
was so strong therefore it cancelled out any other quality of being and way
to realise a form. I felt there were parts of myself through this training that
were underdeveloped in terms of supporting creativity and developing who
I was and how I could stand in the world in relationship to myself and with
others. The somatic principles I work with now in my teaching and per-
formance practice resist any fixing of the body and self, but facilitate a per-
former to be responsive to their environment and to embrace what it is to
be human and to be in relationship to others. This aim permeates through
the artistic forms generated in Utah Sunshine and creates an intercon-
nectedness between these lives, the words spoken and the experiences re-
membered evoked in this film. 

These somatic principles and strategies encouraged us as performers 
to remain open to these fluid spaces and their semiotic and phenomenal
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113 Somatic practice described as “A desire to regain an intimate connection with bodily processes:
breath, movement impulses, balance and sensibility …a much broader movement of resistance to the
West’s long history of denigrating the value of the human body and the natural environment.” [D.H.
Johnson, Bone, Breath, and Gesture – Practices of Embodiment, 1995, p. XVI]. 

114 S. Fraleigh, op. cit. 
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potential, whilst at the same time having an awareness that ‘objects of our
perception are culturally and historically influenced’115. This level of aware-
ness was relevant in terms of our improvisational practice and the ability in
one sense to work with a beginner’s body, a body that becomes aware of its
own patterning and cultural inscriptions. 

The dancers ‘just standing’ in these spaces and observing these events
became a recurrent mode of being and a device to blur the distinctions be-
tween the performers’ roles of witnessing, participating and being affected
by the nuclear testing. Similarly where the improvisation within the con-
structed sets had initially explored many different kinetic possibilities, the
editing focused more on poetic stillness and the physical contact with sur-
faces more than actual movement. The desire to charge each frame with an
emotional resonance and for these corporeal bodies to express a connec-
tion with these landscapes began to take precedence. 

The performers’ behavior in this work could be seen as being aligned to
Victor Turner’s understanding of liminal entities, which he describes as
being, ‘neither here nor there; they are betwixt and between the positions
assigned and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial’116. The
performers in Utah Sunshine exist on a threshold117, which we consider 
a creative space, allowing the breakdown of preconceived artistic/filmic pro-
cedures. The body, through its presence and its implicit, embodied narrative,
bridges the space between the technological and the complexities of real
stories, real people and real events. The performers’ bodies metaphorically
become this threshold, enabling their passage between multiple roles, envi-
ronments and temporalities. This seamless, shape shifting paradox reminds
us of Lepecki’s observation on the body in contemporary European dance,
where he states, “There is also an emphasis on the body in itself, in its bare-
ness, in its superficial strength, in its massively complicated presence”118. In
Utah Sunshine this complexity exits in the layering of the corporeal body
positioned and stretched across and ‘through’ these textual interfaces.

The construction of a set of three slopes provided both a new environ-
ment and level for the dancers to explore. This played an important role in
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115 P. Auslander, Afterword: Is There Life after Liveness?, 2006, p. 194. 
116 V. Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, 1969, p. 95. 
117 A Liminal threshold as defined by van Gennep and Turner to mean a transition between’, [ V. Turner,

op. cit., p. 41 ] a state of ambiguity, of dissolving of identity and disorientation, ritualistically linked to ideas
of rites of passage. 

118 A. Lepecki, Concept and Presence, 2004 b, p. 179. 
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developing other ways of seeing and experiencing these landscapes, neces-
sitating the different use of spatial orientations and kinetic relationships
explored by both dancer and camera. 

This spatial arrangement facilitated the layering of projected imagery
behind the set and on the slope itself. One example of the integration of
archive film and live movement which illustrates both a temporal and chore-
ographic synchronization is a section of the film where we see archive
footage of a line of girls walking in step across the desert. The live fig-
ure leading the procession catches our eye as she interrupts the walkers’ 
rhythm with a distinctive and quirky kick which is echoed by the following
‘archive’ figure. This enigmatic processional walk draws our attention to 
a metaphorical and generational journey through this landscape, where each
step seems to affirm our concrete relationship with the land and those who
have passed through it before. The compositional framing of the movement
and gestures became refined by the parameters of this surface, ‘movement 
becomes subordinate and intrinsically linked to the environment which 
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contextualises it’119. This served to generate particular tensions as the
dancers negotiated the gravitational forces encountered on this gradient.
Movement exploration focused on the acts of falling, sliding, slipping away
and conversely resisting these by physically interlocking to support one an-
other until falling became inevitable. These physical restrictions further
embedded a sense of authenticity through the body’s repositioning and
subsequent search for balance. 

Digital Landscapes

The integration of technology is central within our working practice
and aspects of digital technology were embedded throughout the project.
These processes enabled us to charge a space with an atmosphere through
sequences of layered projections, that at once both contextualizes the
space and provides a creative backdrop facilitating physical responses to
these texts.

A series of large screens were constructed for the purpose of projecting
archive film material from US 1950’s public information films of nuclear
testing. Much of this archive material was then edited and manipulated,
sections were looped and layered and through movement improvisational
frameworks the dancers interacted with this digital landscape in a variety
of spatial and empathic configurations. One example being the juxtaposi-
tion of scale, the dominant 3 meter high projected image of the ‘broad-
caster’s’ face interrupted the normal sense of perspective, with the two
performers occupying both extremes of foreground and background. 

The sequence was extended by the addition of film of nuclear blast ef-
fects with an emphasis on the rhythmic pulsing of the forces impacting on
the landscape. The movement improvisation was informed by a sense of
journeying through this landscape, as if on a fixed boundary or border, build-
ing a tension between the live and virtual elements. This culminated with
the dancers spinning ‘dervish-like’ in response to the climactic urgency im-
plied by the footage. These trance like revolutions acted as a device to access
another state of awareness and remembered experience and provide an entry
point for a new scene. This facilitation of technology enables a process of 
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119 A.S. Colberg, Altered States and Subliminal Spaces: Charting the Road towards a Physical Theatre
1996, p. 45. 
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reductionism to occur, through the excision of material that does not directly
‘speak’ or hold a resonant meaning and the fine tuning and intermeshing of
sound and visual texts. Thus by striving to intensify each filmic sequence we
attempt to distill something of the true substance of the encounter to the
point where it becomes elevated into a fundamental perceptual experience,
mediated through the body. As Merleau Ponty states, “I perceive in a total
way with my whole being: I grasp a unique structure of a thing, a unique way
of being, which speaks to all my senses at once”120.

Textual surfaces 

De Marinis’ notion of intertextuality acknowledges the presence of
those texts which have been previously explored. In Utah Sunshine, the de-
velopment and sourcing of materials generated through our collaborative
and experimental practice, are complex and refer to our own individual 
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120 M. Merleau-Ponty, Sense and Nonsense, 1964, p. 50. 

Production still Utah Sunshine 2007                                           Slopes, screens, projected footage.
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disciplines and creative processes. This unfolding textuality is located
within a wider ranging cultural sphere and relevant historical contexts,
Utah Sunshine seeks to create a sense of an unending process of commu-
nication, where “references and archetypes multiply to a point where they
begin to talk amongst themselves”121. 

It is the largely deliberate positioning of a creative work at the center
of a rich network of echoes and references to other works …the text ceases
to present itself as a “closed” entity and reveals itself instead as an unend-
ing process of production122. 

The textual materials and cultural sources, which both inform our crit-
ical process and enliven our aesthetic eye are combined to produce surfaces
of possibility. References which can appear obtuse and unexpected surface
to contribute to a complex web of resonance. In Utah Sunshine these
‘echoes and references’ included: John Ford’s stylisitc approach, specifically
his visually influential westerns such as ‘The Searchers’ [1956] with their
focus on the primacy of landscape with characters playing out dramas that
appear almost inconsequential against the grandeur of the terrain and the
scale of geologic time. The road movie genre was also referenced, where
the experience of landscape unfolds by one’s passage through it as was the
notion of the outlaw or anti-hero as embodying qualities of the outsider or
observer, removed from society but casting a chill glamour over proceed-
ings. In the case of ‘Utah Sunshine’ the cabin where Butch Cassidy was
born in St George, Utah became a location for sourcing film, and an ele-
ment of charged historical authenticity was acquired. Other prime sources
of material and reference included fifties vernacular dance, US public in-
formation films such as White Sands [1938] US Department of Interior,
movie newsreels such as Atom Bomb [1955] Joe Bonica, Sondra Fraleigh’s
somatic dance practice and texts, and personal accounts and memories of
the nuclear testing in Utah. 

The construction of a soundtrack that could reflect the complexity of
the narrative strands and enhance the sensual experience of the body in
these filmic landscapes was crucial. The diverse range of elements within
the soundtrack included; the friction and impact of the body moving
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121 U. Eco, Casablance: Cult movies and intertextual collage, 1986, cited in Lansdale 1999, p. 15. 
122 M. de Marinis, The Semiotics of Performance, 1993, p. 81. 
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within the constructed sets; a series of archive sound recordings; the poetic
readings; original music produced for the film, licensed music and ambient
sounds. 

As with the layering of moving image within the film, the soundtrack
functioned as a device to trigger archetypal responses in the viewer and cre-
ate a network of cultural and historical reference points. The use of the
well known song Let’s twist again acted as a catalyst to evoke nostalgia and
memory with its recognizable beat and familiar lyrics transposed to ac-
company a series of images of nuclear destruction. This chilling juxtaposi-
tion heightens the sense of disorientation during this sequence, where
archive footage of ‘The Twist’ and the live performers ‘twisting’ in front
of the projections is intercut with rhythmically synchronized images of the
apparatus of war. Robert Bresson’s insight on the importance of rhythms
and how these can penetrate, flood the senses and give shape to feelings,
identifies an aspect of our own approach to capturing the expressive body
in our film making. ‘Nothing is durable but what is caught up in rhythms.
Bend content to form and sense to rhythms’123. 

The spoken narrative, which is both ambiguous and poetic is dispersed
throughout our sourced media, enabling an intricate interweaving with the
other sound elements. This was important in ensuring that words would
not fix meaning or claim precedence over the presence of the body. The
narrative moves between radio broadcasts, spoken text from archive film
and Sondra Fraleigh’s spoken readings, underlining the impression that this
implied storyline is scattered through both time and space. The radio
broadcast offers a powerful juxtaposition between the mundane and the
poetic, injecting a political subtext rallying America against the ‘corruptive
and sinister’ forces of communism with propagandist lines such as 

America, with its four score beautiful stores and sparkling assort-
ments’ and ‘Who can help but contrast the beautiful, the practical set-
tings of the Arcadia shopping hub and Woodyear quad with what you’d
find under communism124. 

Ephemeral moments such as Sondra Fraleigh’s singular sharp inhala-
tion, underlines the immediacy of experience, as it reminds the viewer of 
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123 R. Bresson, Notes on The Cinematographer, 1975, p. 58. 
124 Utah Sunshine 2007. 
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our corporeal needs and how life is sustained. This could refer to the first
and last breaths we take, and perhaps defining the passage of a life. Sublim-
inal, barely audible sonic undertones were placed beneath certain sections of
the film, these included the sound of crackling embers and blast sounds from
a nuclear explosion. This minimal layer of sound serves to further affirm the
authenticity of the event, and builds a sensory, felt connection.

Conclusion

Sondra Fraleigh proposes, ‘our dances can and should connect us to
something larger than ourselves, even as we also dance for ourselves’125. 
I think this statement identifies a distinct relationship between artist and
researcher and signifies the potential in the moving and expressive body to
build pertinent connections with our environment and an awareness of the
conditions we live in. Throughout our creative processes the skills of per-
ception and receptivity in our collaborative and interdisciplinary practice
became key factors in enabling us as makers and performers to remain open
to this emergence of meaning and layering of authenticity in Utah Sun-
shine. One of the most pertinent outcomes of this project has been the de-
velopment of a sense of equality between the body and what could be
considered to be the construction of a ‘corporeal space’. This space enters
a dialogue with the body emphasizing its liveness and corporeal needs and
also its capacity to remember lived experience. 

the act of remembering connects us with the past and alters time. We are
living conduits of human memory. The act of memory is a physical act and
lies at the heart of theatre. If theatre were a verb it would be ‘to remember’126.

This is a space which is at once both sympathetic and empathic and one
which nurtures the expressivity of the body. It is the extension of the cor-
poreal body into its immediate charged environment where technology, the
contextualized set and sonic soundscape coalesce. The authenticity in Utah
Sunshine permeates these textual interfaces in an attempt to remind us of the
connection between the land, its history and our body. 
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125 S. Fraleigh, Dancing Identity, Metaphysics in Motion, 2004, p. 60. 
126 A. Bogart, A Director Prepares, Routledge, 2001, p. 22.
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Dominika Byczkowska 

Komunikowanie niekomunikowalnego.
Przekazywanie znaczeń w procesie

nauki tańca

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych wśród tancerzy tańca
towarzyskiego, baletowego, flamenco, tańca arabskiego i jazzowego. W ba-
daniach wykorzystano metodologię teorii ugruntowanej oraz jakościowe
techniki zbierania danych, jak wywiad swobodny z tancerzami, trenerami
tańca towarzyskiego, sędziami, obserwacja turniejów tańca towarzyskiego,
analiza ich transmisji telewizyjnych, fotografii tancerzy tańca towarzyskiego,
autobiografii tancerzy oraz filmów z lekcji tańca, a także autoetnografię. Teo-
rie wykorzystane do wyjaśnienia opisywanych zjawisk wpisują się w para-
dygmat socjologii interpretatywnej, w ramach której cielesność traktowana
jest jako wytwór społeczny. W artykule przedstawione zostaną strategie in-
terakcyjne i metody, jakie nauczyciele tańca wykorzystują do przekazywania
Innemu znaczeń zawartych w subiektywnie doświadczanej cielesności. Za-
prezentowane zostaną również werbalne i pozawerbalne sposoby komuni-
kowania cielesności uczniowi, dzięki którym ma on możliwość choć
częściowego poznania subiektywnej cielesności nauczyciela oraz w wyniku
których ciało staje się tworem społecznym dostosowanym w swym kształcie
i ruchu do wymagań danego społecznego subświata tańca.

Metoda badania

Celem tego artykułu jest ukazanie sposobów, w jakie nauczyciele tańca
komunikują swoją cielesność tancerzom i wpływają na jej kształt. Problem ten
wyłonił się w trakcie badań nad społecznym subświatem tańca towarzyskiego.

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:49  Page 87    (Black plate)



DOMINIKA BYCZKOWSKA

W dotychczasowych badaniach, opartych na metodologii teorii ugrunto-
wanej, przeprowadziłam dziewięć wywiadów swobodnych z tancerzami, 
sędziami i trenerami tańca towarzyskiego oraz dla porównania jeden z tan-
cerką tańca arabskiego i jazzowego i jeden z tancerką flamenco i tańca arab-
skiego. Odbyłam także trzy obserwacje turniejów tańca towarzyskiego oraz
dokonałam analizy trzech turniejów tańca transmitowanych w telewizji. 
W trakcie obserwacji wykonałam około trzystu zdjęć. Posłużyły mi one
jako materiał do analizy cielesności, której nie sposób badać tylko poprzez
narrację127, oraz jako element wywiadów z analizą fotografii. Przeana-
lizowałam również trzy około minutowe filmy nakręcone przeze mnie 
podczas lekcji tańca arabskiego, na które uczęszczam. W procesie analizy
zgromadzonego materiału stosowałam kodowanie rzeczowe otwarte, 
selektywne, a następnie teoretyczne, które pozwoliło uzyskać spójne noty
teoretyczne.

Teoria

W analizie zebranych materiałów zastosowałam koncepcje wpisu-
jące się paradygmat interpretatywny. Teorie wyjaśniające wyłonione zja-
wiska to m.in. koncepcja Merleau-Ponty’ego128, dotycząca fenomenolo-
gii percepcji własnej cielesności, perspektywa dramaturgiczna Ervinga
Goffmana129, koncepcja dotycząca tożsamości Everetta Hughesa130

oraz wyniki rozważań wieloletnich badaczy tańca131. Interpretatywne 
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127 Cf. K.T. Konecki, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a meto-
dologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005 t. I, nr 1 (www.qualitativesociolo
gyreview.org) i B.S. Turner, S.P. Wainwright, Corps de ballet: the Case of Injured Ballet Dancer, „Sociol-
ogy of Health and Illness” 2003, vol. 25, no. 4, s. 269–288. 

128 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001. 
129 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000. 
130 E.E. Hughes, Careers, „Qualitative Sociology”, 1997, vol. 20, no. 3, Human Science Pres.
131 S.L. Foster, Dancing Bodies, w: Meaning in Motion. New Cultural Studies of Dance, red. J.C. Desmond

Durham, London 1997; A. Grau When the Landscape Becomes Flesh: an Investigation into Body Boundaries
with Special Reference to Tiwi Dance and Western Classical Ballet, „Body and Society” 2005, vol. 11, s.
141–163; J.C. Desmond Embodying Difference: Issues in Dance and Cultural Studies, w: Meaning in Mo-
tion. New Cultural Studies of Dance, op. cit., M.L. Dietz, On Your Toes: Dancing your Way into the Ballet
World, w: Ethnography as Human Lived Experience, red. M.L. Dietz, R. Prus, W. Shaffir, Toronto 1994;
H.J. Lynne Dance, Sex and Society. Signs of Dominance, Defiance, and Desire, Chicago, London 1988; B.S.
Turner, S.P. Wainwright op. cit.; B.S. Turner, S.P. Wainwright, Epiphanies of Embodiment: Injury, Identity
and the Balletic Body, „Qualitative Research” 2004, vol. 4(3), s. 311–337 SAGE Publications: London
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podejście do badania cielesności zakłada, że ciało jest tworem społecznym,
jego świadomość, postrzeganie, ale także czysto fizyczny wymiar są kon-
struowane społecznie. 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną zjawiska przekazywania
znaczeń przez nauczyciela tańca tancerzowi. Zawieszam tu fakt, że tancerz
może być jednocześnie nauczycielem na innym poziomie trudności. Inte-
resuje mnie konkretna relacja między nauczycielem a tancerzem, tak więc
samokształcenie tancerza również pozostaje poza obszarem moich zainte-
resowań. Drugim ograniczeniem jest pozostawienie poza zainteresowaniem
tej publikacji zjawisk oddziaływania tancerza na widza i przekazywania
znaczeń w tej relacji. 

Z badań moich wynika, że ciało może być przez tancerza traktowane 
i doświadczane w wieloraki sposób: 

1. Jako narzędzie, dzięki któremu może on/ona osiągać coraz wyższą
pozycję w społecznym subświecie tańca towarzyskiego lub innego, rozwi-
jać się i konstruować swą tożsamość: „ciało jest drogą wyrażania czegoś”.
Jest to element budowania tożsamości, na podstawie własnej oceny siebie
oraz opinii innych na jego temat: 

pomijając, że jak idę na imprezę, to widać zawsze, że wiem co zrobić 
z nogą, znaczy nie mówię, że jakieś kroki, tam stosuję, czy coś, no broń Boże,
no bo impreza, to impreza, no, ale mam świadomość swojego ciała, mam
świadomość, mam świadomość tego, czym ruszyć, żeby było fajnie, żeby
wyglądać fajnie, żeby to wyglądało jakoś. Czy po prostu czuć się z muzyką.
Bo to nie chodzi o to, żeby jakoś tam w sztywne ramy się ubrać, że o!, bo ja
muszę wyglądać tak, tu profil taki, tu siaki, tylko po prostu ta muzyka jest,
obojętnie, czy to jest klubowa, czy to jest hip-hop co to jest, to każdy to
czuje po swojemu, a ja to czuję tak, że po prostu ten ruch jest taki świadomy.
(wywiad z byłą tancerką tańca towarzyskiego, 19 lat) 

2. Jako materiał, ulegający przekształceniom w konkretnym kierunku,
który wyznacza konwencja, objawiający się w cielesności nauczyciela. Susan
Foster132 wyróżnia trzy rodzaje cielesności, które tancerz bierze pod uwagę, 
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Thousand Oaks, New Delhi; S.P. Wainwright, C. Williams, B.S. Turner, Varieties of Habitus and Embod-
iment of Ballet, „Qualitative Research” 2006, vol. 6(4), s. 535–558 SAGE Publications: London Thousand
Oaks, New Delhi.

132 S.L. Foster, op. cit., s. 237. 
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konwersujące między sobą w jaźni tancerza, gdy przemienia on swoją cie-
lesność na zgodną z konwencją tańca: 

• ciało postrzegane i materialne (perceived and tangible) – jedno-
stka może wejść z nim w kontakt, komunikować się z nim (dźwięki wy-
twarzane przez ruch, kontakt między częściami ciała, tarcie, rozciąganie,
obracanie). To ciało wchodzi także w kontakt z obiektami, osobami. Tan-
cerz czuje pot i temperaturę tego ciała, jego napięcie, równowagę itd. 

• estetycznie idealne (aesthetically ideal) – może ono mieć określony
kształt, wielkość, proporcje oraz możliwość wykonywania konkretnych ru-
chów (zależnie od konwencji tańca). Obie te cielesności są wynikiem so-
cjalizacji – pobierania lekcji tańca i rozmawiania o nim. Można tu mówić
o internalizacji ideału cielesności133. 

• ekspresyjne (demonstrative) – pośredniczy w nabywaniu umiejęt-
ności przez prezentowanie właściwego i niewłaściwego ruchu. Ukazuje się
ono w cielesności nauczyciela, we własnej cielesności lub w cielesności ko-
legów, których tancerz zaczyna postrzegać z perspektywy danej konwencji
tanecznej: 

Widać to w ruchu. Yy jeszcze jak chodziłam taka bardzo wyprosto-
wana, teraz zaczynam znowu tego powoli pilnować, bo mnie to dener-
wuje, że się zaczynam przygarbiać, bardzo, bardzo mi to przeszkadza, 
yy ale to też było widać, że właśnie kiedyś moja koleżanka „ale ty Kasia
chodzisz taka” (1) nie przeprostowana, nie nienaturalnie, ale tak pew-
niej człowiek wygląda, no. 
(wywiad z byłą tancerką tańca towarzyskiego, lat 19)

3. Jako partnera, współpracownika, którego należy brać pod uwagę
przy konstruowaniu swych planów oraz który kieruje się swą własną logiką,
czasami sprzeczną z wolą tancerza: 

I najgorsza rzecz dla mojego organizmu, mój mózg, kiedy już wie, że
jestem pracoholikiem, bo on już się przyzwyczaił do tego, i wie, że ciało
zaczyna siadać, tak? Że już jest przemęczone, że ma za dużo toksyn, że
potrzebuje odpocząć (…) To moje ciało wymyśla sobie wtedy gorączkę
czterdzieści stopni. Jestem nieprzytomna, lekarze nie wiedzą co się dzieje,
może zapalenie, może coś. I po prostu z ciałem to jest tak, że, moim, że
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ono sobie wymyśla czterdzieści stopni gorączki, te czterdzieści stopni 
gorączki rozwala mnie na łopatki. Bo jak on mi da trzydzieści osiem stopni
gorączki, to ja i tak pójdę do pracy. Wezmę zastrzyk w dupę przeciwgo-
rączkowy i tak pójdę, bo ja jestem pracoholikiem, ja jestem nienormalna
pod tym względem (…) chyba to jest brak szacunku tak?, dla ciała
(wywiad z tancerką tańca arabskiego, choreografką, pedagogiem tańca,
sędzią, studentką szkoły tańca jazzowego, l. 26) 

Komunikowanie cielesności przez nauczyciela tańca przebiega głównie
w przypadku traktowania cielesności jako:

• materiału,  
• narzędzia, a nie w przypadku traktowania go jako partnera inte-

rakcji (można powiedzieć, że jest to relacja indywidualna, intymna). 

Cielesność i jej doświadczanie zależne jest od szerokiego uniwersum kul-
turowego, w jakim jednostka funkcjonuje. Dotyczy to cielesności w ogóle,
np. wydzieliny ciała są w kulturze zachodniej uznawane za niebezpieczne 
i niepożądane, podczas gdy w innych kulturach mogą być uznawane za
oznakę gościnności (pot), otwarcia itd. Doświadczenie i kontekst interakcji
zmienia się zatem dla danej cielesności w zależności od kulturowych uwa-
runkowań jej doświadczeń134. 

Etapy komunikowania

Aby można było przejść do komunikowania cielesności tancerzowi,
musi zostać zbudowana platforma porozumienia (filozofia, system este-
tyczny tańca135) czy też podstawowe jego założenia, np. w balecie ucieleś-
nia się lekkość, w tańcu brzucha – taniec „w ziemi”136. Musi zatem zostać
skonstruowany pewien zestaw podstawowych wartości, reakcji. Tancerz
czy też adept tej sztuki musi najpierw zacząć postrzegać swoje ciało zgod-
nie z konwencją danego tańca: 

Najpierw musisz poznać narzędzia swojej pracy, żeby zacząć z nimi
potem pracować. Yy ruchy techniczne, które im [uczennicom] daję, to 
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daję tylko po to, żeby one mi się nie nudziły, bo ja mam na początku do-
odwalenia bardzo dużo innej roboty, takiej właśnie zaznajomienia się 
z ich ciałem. Z ich głowami mam dużo roboty i ja muszę mieć okazję po-
pracować z nimi i ich głowami, a nie będę pracować normalnie z tymi
głowami, bo nie wytrzymają, one chcą tańczyć. Więc te ruchy techniczne,
które im daję, są proste i są tylko drogą do dojścia do tego, żeby poznały,
co to jest naprawdę prawa ręka i lewa ręka i że mamy pięć palców, a nie
łapę. Yy więc mmm pierwszą rzecz jaką robię, to pracuję nad świadomo-
ścią ich ciała. 
(wywiad z tancerką tańca arabskiego, choreografką, pedagogiem tańca,
sędzią, studentką szkoły tańca jazzowego, l. 26) 

O ile ja mam świadomość już w tej chwili ciała i wiem, że jeśli czuję,
że mam ręce poziomo, to je mam poziomo, o tyle jestem pewna, że dziew-
czyny, które zaczynają, nie mają tej świadomości. Muszą ją sobie wyrobić.
I trudno ją sobie wyrobić bez, bez takiej [lustro] korekty właśnie. (…) 
I mamy coś takiego (pokazuje przekrzywienie ramion) i potem: Podnie-
ście ręce. I jest tak, nie? (pokazuje przekrzywienie ramion przy wypro-
stowanych rękach) i one nie, one czują, że to jest równo, ale jeśli tego nie
zobaczą obiektywnie, czyli w lustrze, że to nie jest równo, to nie przeko-
nają się, że nie jest. 
(wywiad z właścicielką szkoły tańca, tancerką flamenco, tańca arabskiego,
instruktorką l. 31) 

Jeśli nauczyciel nie stworzy takiego porozumienia z tancerzem, wów-
czas ich doświadczenia związane z własną cielesnością będą nieprze-
kładalne.

Cielesność nie jest bowiem dana sama w sobie, ale budowana w opar-
ciu o kolejne doświadczenia i doświadczana indywidualnie. Na tym właś-
nie polega trudność tej komunikacji. Nie możemy sprawdzić, w jaki sposób
Inny doświadcza swej cielesności. Możemy to robić jedynie pośrednio. Aby
to umożliwić, należy wprowadzić do świadomości tancerza perspektywę
doświadczenia cielesności właściwą danej konwencji tanecznej. W różnych
konwencjach tanecznych cielesność doświadczana jest trochę inaczej (ta-
niec towarzyski, flamenco, taniec jazzowy, taniec brzucha, balet itd.). Pro-
ces przekazywania tej perspektywy jest długotrwały, zindywidualizowany,
dlatego też nauczyciele często starają się przekazać tę perspektywę na różne
sposoby, które opisuję poniżej. 
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Gdy tancerz przyjmie już perspektywę doświadczenia swej cielesności
utrwaloną przez dany świat społeczny, wówczas nauczyciel może zacząć się
z nim komunikować. Aby nauczyciel mógł przekazać tancerzowi wiedzę,
musi uzyskać dostęp do jego cielesności, jej zasobów, umiejętności. Komu-
nikacja tancerz – nauczyciel przebiega tu na dwóch poziomach: 

• Poziom werbalny – pozornie najskuteczniejszy i najprostszy, lecz 
w rzeczywistości niewystarczający. W trakcie moich rozmów z tancerzami
wielokrotnie próbowali oni swoją wypowiedź zilustrować ruchem, gdyż
ten sposób komunikowania nie pozwalał im na właściwe dotarcie do słu-
chacza. 

• Poziom cielesny – czyli sprawdzanie przez nauczyciela poziomu
umiejętności tancerza poprzez improwizację. Nauczyciel może wówczas
zaobserwować ze swej perspektywy umiejętności tancerza, aby pomóc mu
w dalszym rozwoju. 

Jeśli tancerz zinternalizował wcześniej perspektywę postrzegania i do-
świadczania cielesności, nauczyciel może przejść do nauki konkretnych 
ruchów. Komunikacja ta może przebiegać w następujący sposób, zapre-
zentowanymi poniżej metodami: 

• Opisy techniczne, traktujące ciało jak przedmiot, odwołujące się
do jego elementów. 

• Odwoływanie się do ruchów już znanych, tak z tańca, jak i z życia
codziennego (np. „to jest taki ruch, jak byście chciały usiąść na stołku ba-
rowym”). Pisze o tym Merleau-Ponty137. Ruchu, według niego, nauczyć
można się wówczas, gdy ciało go zrozumie, gdy wcieli go do swojego świata
(tłumaczy to także stopniowość nauki tańca towarzyskiego czy tańca 
w ogóle). 

Postawa (…) czyli po prostu, jak stoimy i pierwszy jakiś krok, jaki-
kolwiek, coś prostego. W przypadku tańca brzucha zaczynam od rzeczy,
które nie są złożone z innych, tak, czyli proste w tym sensie, że podsta-
wowe i potem jeśli one są dobrze wykonane, to można je zacząć na-
warstwiać, czyli trzeba poszukać w tańcu czegoś podstawowego, co jest
do przełknięcia.
(wywiad z tancerką i nauczycielką tańca flamenco i tańca orientalnego,
choreografką, właścicielką studia tańca, lat 31) 
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• Prezentowanie konkretnych ruchów (konieczne, wręcz niezbędne
jest tutaj wykorzystanie przedmiotów, w szczególności lustra, które ukazuje
tancerzowi, w jakim stopniu jego ciało przystaje do ciała nauczyciela, czyli
ciała ekspresyjnego138. Lustro pozwala także tancerzowi nawiązać kontakt
wzrokowy ze swym ciałem i zdystansować się do niego, a następnie prze-
kształcić je tak, aby przypominało ciało nauczyciela139: 

Oczywiście, bez lustra sobie nie wyobrażam w ogóle pracy, znaczy
zdarza mi się czasami na warsztatach, że muszę pracować bez lustra, ale to
jest strasznie uciążliwe. Bo o ile ja mam świadomość już w tej chwili ciała
i wiem, że jeśli czuję, że mam ręce poziomo, to je mam poziomo, o tyle jes-
tem pewna, że dziewczyny, które zaczynają nie mają tej świadomości.
Muszą ją sobie wyrobić. I trudno ją sobie wyrobić bez, bez takiej korekty
właśnie. 
(wywiad z tancerką i nauczycielką tańca flamenco i tańca orientalnego,
choreografką, właścicielką studia tańca, lat 31) 

• W przypadku złożonych ruchów tanecznych, sekwencji kroków, 
w głosowym odniesieniu się do skojarzeń np. poprzez nacisk na słowo, tempo,
przypominanie konkretnego ruchu, wykorzystują naturalne reakcje ciała.

To jest takie, to jest tempo i yy tembr głosu, natężenie mm, jeśli teraz
(klaszcze) zrobiła tak, to odskakujesz, twoje ciało ma reakcje, yy jeśli jest
huk, to się kulisz i tak, jeśli coś mruczy to szukasz, twoje ciało reaguje bez,
mm, nie kontrolujesz tego, to jest podświadome. Jak ja mówię pum, pum,
PUM, pum, pum, PUM, to ty wiesz, że jest lekko, lekko, MOCNO,
lekko, lekko, MOCNO i pum, pum, PUM bardziej działa niż lekko,
lekko, mocno. Nawet ja mówię lekko, lekko, MOCNO, lekko, (uśmiech)
tak, więc to jest wyobraź sobie, że ja stoję, mówię: lekko, lekko, mocno,
lekko, lekko, mocno. Po prostu to by nie przeszło. I, i i staram się język
mowy dostosować do języka ciała, tak? 
(wywiad z tancerką tańca arabskiego, choreografką, pedagogiem tańca,
sędzią, studentką szkoły tańca jazzowego, l. 26)
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• Rozliczanie kroków – dzielenie konkretnego ruchu na wiele mniej-
szych, ułożonych w czasie, następnie połączenie ich w całość. 

D. B. – Pokazujesz mi jakiś krok, tak, żebym się go nauczyła. Co ja
muszę później zrobić, żeby się go nauczyć? 

R – Powtórzyć. 
D. B. – Ale nie wychodzi. 
R – No to jeszcze raz pokażę. 
D. B. – Znowu, no ale dobra, no to ja znowu. 
R – To wytłumaczę dwa razy wolniej i trzeba, w końcu kiedyś się zro-

zumie, nie ma tak, że ktoś nie rozumie tego, to jest taniec, to jest ruch.
No każdy umie naśladować jakieś ruchy, tak? Lepiej, czy gorzej, ale po
pewnym czasie jest się każdy w stanie nauczyć wszystkiego. 

D. B. – A w jaki sposób uczysz swoich?
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SEKUNDY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

RUCH 
UCZENNIC

Powtarzają po in-
struktorce z około
półsekundowym
opóźnieniem

–||–

–||–

–||–

–||–

–||–

–||–

–||–

–||–

–||–

–||–

Opuszczają ramiona

RUCH 
INSTRUKTORKI

Podniesienie głowy

Podniesienie rąk do góry na
wysokość ramion

Fala w dół

Jedynki biodrami 
przodem do lustra

Klatka piersiowa wciągnięta

Ruchy ramion

Wysunięcie lewego ramienia

Fala w dół

Drżenie biodrami bokiem
do lustra

Opuszcza ramiona

RUCH 
INSTRUKTORKI

Fala w dół 

Wykrok prawą nogą

Ruchy ramion

WYPOWIEDŹ

Pum pa

Ta tiki,

Ta

Ta pum, pum pa

Taka taka

Taka taka tam

Ta tiki

Ta

Ta tum tum, ta

(śmiech)

Tab. 1. Transkrypcja filmu – październik 2007 – lekcja tańca brzucha, grupa zaawansowana
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R – Szczerze? Raz-dwa-trzy, raz-dwa-trzy, (śmiech) no stoję przede
wszystkim przed nimi, ustawiamy się na przykład przed lustrem, powoli
pokazuję kroki, rozliczam je, patrzę, czy wszyscy umieją.

D. B. – Co to znaczy rozliczam? 
R – No każdy taniec ma swój rytm, trzeba jakoś tam liczyć głośno,

żeby każdy wiedział, że jakoś tam na raz jest na przykład postawienie nogi,
na dwa dołączenie, na dwa dostawienie. Rytm, muzyka, taniec, no i jakoś
tam, jakoś to im wychodzi. 
(wywiad z byłym tancerzem tańca towarzyskiego, instruktorem, l. 22) 

• Naśladowanie nauczyciela. Kopiowanie jej/jego ruchów i porówny-
wanie ich dzięki użyciu obiektu wspomagającego – lustra. Lustro pozwala
tancerzowi patrzeć na swoje ciało jak na obiekt, zdystansować się do niego140: 

najpierw uczysz się, że masz to zrobić to tak, jak nauczycielka (…)
wiadomo, i nie każdy od razu wie, na co zwracać uwagę, ale po jakimś cza-
sie to się zauważa, ale po jakimś czasie to się, to się zauważa, nie każdy od
razu wie, na co zwracać uwagę, ale po jakimś czasie to się zauważa, ale po
jakimś czasie to się, to się zauważa. 
(wywiad z tancerką i nauczycielką tańca flamenco i tańca orientalnego,
choreografką, właścicielką studia tańca, lat 31) 

• Poprawianie ruchu – dzieje się to w przypadku, gdy uczeń ma inne
doświadczenie ciała niż nauczyciel. Jako że taniec w konkretnej konwencji
daje społecznie konstruowane doświadczenie własnej cielesności, osoby
nowe jeszcze jej nie posiadają. Dlatego instruktorzy, zsocjalizowani już w tej
sferze, mogą dzięki obserwacji weryfikować przystawalność ciała ucznia 
do cielesności idealnej („powinno być…”) lub własnej (ekspresyjnej) („ja
mam rękę tu, a ty nie”). Mogą do tego wykorzystać lustro – pozwala ono na 
„samonaprawę” cielesności i dostosowanie jej do konwencji tańca. Po pew-
nym czasie nowy tancerz nabywa doświadczenia i perspektywy doświad-
czania swego ciała w danej konwencji tanecznej.

Te sposoby komunikowania cielesności dobierane są indywidualnie,
nauczyciele uczą się docierać do tancerzy. O trudności tej komunikacji
niech świadczy fakt, że odbywa się ona wieloma kanałami. Bazują one na
słowach, obrazie, dotyku, wykorzystują także naturalne reakcje ciała. 
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Pokazuję, tłumaczę, dotykam, poprawiam, yy robię razem, robię
osobno, zależy, niektórzy lubią robić razem, niektórym trzeba najpierw
pokazać, yy ja w, jak kogoś nie znam to wszystko to wykorzystuję, jak ja
znam dziewczynę, to już wiem, jak jej to wytłumaczyć i znam ją od
dwóch lat, więc nie musze się główkować, ale jak przychodzisz cię nie
znam, to łapię się za wszystkie sposoby, bo na, mam nadzieję, że któryś
do ciebie dojdzie, jeden mniej, drugi bardziej, ale potem łączę wszystkie
razem, mam nadzieję, że ten ruch zrobisz i go zrozumiesz.
(wywiad z tancerką tańca arabskiego, choreografką, pedagogiem tańca,
sędzią, studentką szkoły tańca jazzowego, l. 26) 

Przekazywanie znaczeń w tańcu bazuje na założeniu, że Inny w sposób
podobny do naszego lub jednakowy doświadcza swojej cielesności. Dla-
tego też, w początkowej fazie nauki, istotne jest uczenie nowej osoby ta-
kiego podejścia do swojego ciała, jakie jest charakterystyczne dla danej
konwencji tanecznej. Po to używa się luster, zwraca uwagę i poprawia,
dzieli jeden ruch na kilka już znanych, aby Innemu przekazać tę sferę zna-
czeń, jaką nadaje się swemu ciału w tańcu. Jest ona możliwa do przekaza-
nia tylko pośrednio – poprzez ciało. Inny nie może przybrać na chwilę
cudzej cielesności, aby doświadczyć jej w jednakowy sposób. Nadawanie
znaczeń poszczególnym fragmentom ciała (np. rama w tańcu towarzy-
skim) jest wynikiem socjalizacji – w tym procesie (subprocesie nauki
tańca) człowiek uczy się doświadczać swoje ciało zgodnie z konwencją.
Ciało nie jest czymś oczywistym, danym. Widać to szczególnie w tańcu,
gdzie musimy się nauczyć go używać – korzystając z danej techniki. 

Jeżeli chodzi o takie podstawowe grupy, na przykład, które ja prowa-
dzę, to trzeba wiedzieć, co się chce przekazać, trzeba mm (lekki śmiech)
(2) tańczy się, (lekki śmiech) znaczy nie, po prostu co trzeba zrobić? Po-
kazuję im to, co umiem, no podstawowe kroki, które są na początku pro-
ste. Zaczyna się od czegoś prostego, żeby potem przejść do czegoś innego,
jest tysiące rzeczy w tańcu, od kroku podstawowego, najpierw się uczymy
jakiegoś głównego schematu (1) ruchu, tak, jakiś tam schemacik, a do-
piero potem się na przykład bawimy w techniczne aspekty. Nóżka musi
być dociągnięta czy nie, później zaczyna wchodzić bioderko, czy bioderko,
czy nie. Jak już się nauczą z bioderkiem, no to do tego jeszcze rączka do-
chodzi. Jak dochodzi rączka i nagle już nie myślą o tym, że jest bioderko,
jest stópka po prostu już to tańczą, już nie myślą, no to zaczynamy robić
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coś jeszcze. I stopniowo, stopniowo, stopniowo, stopniowo, stopniowo
dochodzą do czegoś. 
(wywiad z byłym tancerzem tańca towarzyskiego, instruktorem, l. 22) 

Komunikowanie cielesności może mieć także znaczenie uświadamia-
jące dla samego nauczyciela. Poprzez szukanie sposobów na wytłumaczenie
techniki tancerz – nauczyciel sam przyswaja tę wiedzę, powtarza ją i jesz-
cze bardziej wciela niż wówczas, gdy skupiony był na choreografii czy in-
nych aspektach tańca turniejowego: 

Zaczęłam zauważać, jak włączyłam sobie po tych czterech, pięciu la-
tach, bo tak, to nie oglądałam swoich nagrań, włączyłam nagranie, jak zo-
baczyłam, to jest różnica kolosalna, bo miałam nagrane, jeszcze na
przykład, jeszcze nagrywałam siebie z różnych szkoleń, znaczy nie ja, tylko
pary nagrywały, żeby mieć jakieś tam porównanie, czy do ćwiczeń, i tak
dalej, więc faktycznie obcowanie z tymi podstawami, z techniką, z pod-
stawami dzień w dzień, po dwadzieścia, trzydzieści, pięćdziesiąt razy, gdzie
być może wtedy nie było na to czasu, bo bardzo dużo jednak poświęcałam
czasu już na tym wyższym etapie, czyli choreografia, i tak dalej, tak tutaj
lata tłuczenia podstaw sprawiły to i zrozumienia, spojrzenia też od innej
strony. Czyli to, że ja poszukiwałam wyjaśnienia pewnych rzeczy dla par,
powodowało, że sama zaczęłam ten taniec rozumieć zupełnie inaczej.
(wywiad z byłą tancerką tańca towarzyskiego, właścicielką szkoły tańca,
choreografką i trenerką tańca towarzyskiego, konferansjerką, l. 35) 

W komunikowaniu cielesności i próbach dotarcia do cielesności part-
nera pomocne jest nie tylko werbalne, ale i czysto fizyczne odwołanie się do
własnych doświadczeń nauczyciela: 

Zwiększenie ilości szkoleniowców, którzy w różny sposób mówią 
o tym tańcu, różne rzeczy pokazują, a ja sobie je analizuję i porównuję,
patrzę później na pary, tak? W stosunku do której pary mogłabym wy-
korzystać tę wiedzę, a tę wiedzę, a tę wiedzę w stosunku do której. Za-
czynam we własnym ciele szukać i analizować, czy to by mnie pomogło
(…) odszukiwanie skąd ten taniec się wywodzi, czy charakteru tańca, czy
co/jak ciało ma tańczyć. 
(wywiad z byłą tancerką tańca towarzyskiego, właścicielką szkoły tańca,
choreografką i trenerką tańca towarzyskiego, konferansjerką, l. 35) 
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Komunikowanie cielesności jest zindywidualizowane i to powoduje, że
dopasowanie trenera do tancerza może napotkać trudności. Dlatego wyko-
rzystywane są różne techniki przekazu wcielanych znaczeń czy konwencji:

Bo czasami nie docierała/znaczy czasami instruktor też nie mógł
pomóc na tyle, że (1) chciał pomóc, oczywiście, uczył, ale na przykład ja
tego nie czułem, co on do mnie mówi, a inny potrafił mi to przekazać 
w ten sposób, że czułem, że naprawdę to wszystko idzie do przodu dwa
razy mocniej po jednej lekcji. 

D. B. – Ale jaka była pomiędzy nimi różnica? 
R – (2) Każdy ma swoją technikę, nie ma czegoś.
D. B. – W dotarciu do ciebie? 
R – Nie, nie o oto chodzi, że w dotarciu do mnie, to jest/to jest indy-

widualne, taniec jest naprawdę indywidualną formą/indywidualną formą
ruchu, każdy/każdy ma swój styl, w sensie takim, że no wyraża siebie, tak?
(wywiad z byłym tancerzem tańca towarzyskiego, instruktorem, l. 22) 

Przekazywanie emocji w tańcu 

Przekazywanie emocji w tańcu jest konieczne, gdyż taniec jest swoistą
alternatywną rzeczywistością, w której bierze udział przede wszystkim 
tancerz, a jeśli jest on dobrym tancerzem, wciąga w nią także widza. Aby 
przełamać opory u młodych tancerzy przed okazywaniem emocji, trenerzy
stosują różne taktyki „otwierające”. Tancerze towarzyscy mówią tu o „prze-
łamywaniu się”. Może im chodzić o przełamanie potocznego postrze-
gania ciała i seksualności na rzecz tanecznego postrzegania tańca, gry 
partnerów, relacji z partnerem, tego, czym jest występ. Zmiany te są wyni-
kiem socjalizacji – w jej wyniku dokonuje się zmiana z perspektywy po-
tocznej na taneczną: 

D. B. – W tańcu towarzyskim, nie wiem, czy w obu stylach trzeba
okazywać emocje, prawda? Jak to się robi? 

R –No to też dużo i nawet jakby już nie ćwiczeń, tylko chyba do-
świadczenia, to się dopiero po jakimś tam czasie, po na przykład dziesię-
ciu latach treningu, jakoś się to zdobywa, nie wiem (…)coś właśnie w stylu
przełamania się, jak już właśnie mówiłam, że yy nie można być takim za-
mkniętym w sobie, takim nieśmiałym, skromnym, no bo w tańcu to też
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wychodzi. Chyba że ktoś właśnie na co dzień jest taki nieśmiały, że no nie
odezwie się tam do kogoś, a w tańcu właśnie umie właśnie pokazać to, że
jednak umie tańczyć, że robi to dobrze, że właśnie wyciągnie rękę na przy-
kład do jakiejś osoby i tu się dużo przyjemniej ogląda taką parę, dużo ład-
niej sędziowie też odbierają 
(wywiad z tancerką tańca towarzyskiego klasa A-st/B-la, lat 16, aktual-
nie bez partnera) 

Techniki otwierające można podzielić na: 

1. techniczne, mechaniczne – separujące emocje od seksualności, uj-
mujące ciało z perspektywy technicznej: 

Mnie trener uczył tak, że po prostu od początku, jak się uczyłam
układu, no to mówił: po prostu połóż rękę, głowę odwróć w drugą stronę,
jak ci to przeszkadza. 
(wywiad z tancerką tańca towarzyskiego klasa A-st/B-la, lat 16, aktual-
nie bez partnera) 

Nie czuję się skrępowany, traktuję to jako parametr oceny, myślę sobie,
że jak ja nie złapię za to biodro, to nie dostanę dobrej oceny.
(wywiad z tancerzem tańca towarzyskiego klasa B/B, lat 15) 

2. aktorskie – odwołujące się do gry, udawania: 

To jest na pewno na początku trudne, przełamać swoje opory wobec
partnera, ale na to również są takie konkretne książkowe przykłady, jak to
się robi. My mieliśmy w naszym przypadku takie różnego rodzaju zada-
nia, mmm było na przykład coś do pokazania, żeby inni odgadywali, za-
mienialiśmy się partnerami, pokazywanie tańcem jakiejś historii, jakichś
nie wiem, zwierząt, cokolwiek, yy były mniej więcej coś w stylu kalam-
bury (…) takie rzeczy, tylko, że to polegało na tym, że wszyscy siedzieli
dookoła bardzo dużo ludzi, a ta jedna osoba musiała wyjść na środek i to
pokazać, musiała tańcem pokazać jakieś, nie wiem, życie jakiegoś zwie-
rzęcia, inni musieli (…) u mnie to się odbyło w zasadzie na jednym tre-
ningu, kiedy mój trener wobec mnie podszedł, złapał mnie za twarz 
i, znaczy tak mnie dotknął delikatnie, tak bardzo właśnie namiętnie i tak
jakby mnie chciał pocałować. Ja się wystraszyłam bardzo, bo byłam małą
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dziewczynką jeszcze (śmiech), ale od tej pory potrafiłam zrobić w zasadzie
wszystko, z każdym partnerem zatańczyć to, co trzeba, to są właściwie
trudne sprawy (…) ale proste na to recepty. 
(wywiad z tancerką tańca towarzyskiego, lat 18) 

3. oparte na doświadczeniu, „przychodzą z czasem”: 

Ja byłam taka troszkę zamknięta, nie wtrącałam się tak w tłum i ogól-
nie, a właśnie tutaj się trochę otworzyłam i to mi pomogło i, i w mowie,
że bardziej biorę udział w rozmowach i trochę na lekcjach yyy taka jes-
tem trochę pewniejsza siebie, mówię, ale to się mówię, to się po prostu, to
się uczę chyba z czasem, znaczy no z czasem, z biegiem czasu, jak są nowe
tam jakieś choreografie, albo układy, no trochę mi tam zawsze pomagał
Michał, który mówił, że teraz to tak, a teraz to tak yyy, później, Michał,
to tak jeszcze Michał, ale później jego (…) partnerka, yyy Ola właśnie mó-
wiła, że teraz to tak pokażcie się, albo yy bądźcie trochę seksi, albo coś ta-
kiego, to po, to pomaga jednak, no bardziej było mi posłuchać jej lepiej,
no bo ona, to, no ona jest dziewczyną. 
(wywiad z tancerką tańca towarzyskiego bez klasy, aktualnie bez part-
nera, lat 17)

Wnioski

Wielość sposobów dotarcia do tancerza, przekazania mu wiedzy ta-
necznej ukazuje, jak bardzo trudna jest komunikacja nauczyciel tańca – tan-
cerz. Sposoby przekazania tego, co zawarte w subiektywnej cielesności,
metody dotarcia do drugiego człowieka na poziomie najbardziej nie-
intersubiektywnym ukazują, że cielesność nie jest dana sama w sobie, ale 
budowana w oparciu o kolejne doświadczenia, interakcje i doświadczana 
indywidualnie. Wprowadzenie do świadomości tancerza perspektywy 
doświadczenia cielesności właściwej danej konwencji tanecznej jest nie-
zbędne, aby rozpocząć komunikowanie znaczeń zawartych w ciele. W róż-
nych konwencjach tanecznych cielesność doświadczana jest trochę inaczej
(taniec towarzyski, flamenco, taniec jazzowy, taniec brzucha itd.). Proces
przekazywania tej perspektywy jest długotrwały, zindywidualizowany,
opiera się na wielu technikach, gdyż doświadczanie cielesności jest niezwykle
zindywidualizowane i intersubiektywnie przekazywalne tylko w niewielkim
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stopniu. Dopiero na bazie tej podobnej, bo przecież nigdy jednakowej, 
perspektywy doświadczania cielesności wcielane są kolejne umiejętności,
kroki, ruchy, ale i cały przekaz tańca. Tancerz dąży tu zawsze do cielesno-
ści idealnej, określonej przez konwencję taneczną, jej wartości. Nigdy jed-
nak nie może jej doścignąć, gdyż ideał ten stale się zmienia. Ponadto, nie
wystarczy ukształtować swoich mięśni, nauczyć się kroków, aby zostać tan-
cerzem. Trzeba jeszcze przekazać znaczenia zawarte w tańcu, ukazać emo-
cje, „otworzyć się na taniec”, jak określają to tancerze. Temu również musi
sprostać trener, nauczyciel tańca. Jego zadaniem jest zatem przede wszyst-
kim przekazać wszystko to, co w ciele idealne, przełożyć na ciało konkret-
nego tancerza czy tancerki. Praca trenera, nauczyciela tańca jest zatem pracą
agenta konwencji. A jest to praca bardzo wymagająca, bo nigdy do końca
nie możemy poznać tego, co kryje się za narzędziem pracy artysty – tance-
rza, w jego ciele. 
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Summary 

Communicating Uncommunicable

The article presents results of a research conducted among ballroom,
ballet, flamenco, belly dance and jazz dancers. In the research there were
used Grounded Theory Methodology (GTM) and qualitative research
techniques, such as interviews with dancers, instructors, judges, observa-
tion on dance contests, transcript of a radio audition and one autobiog-
raphy of a dancer. I have also analyzed visual data like photographs and
video recordings, which turned out to be very useful, as when researching
only a partly intersubjectively communicable phenomenon, one should
not limit him/herself to narrative techniques141. What is more, I have 
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applied autoethnography as a research technique, that enables to reach in-
side the phenomenon under study and experience it firsthand, in my case,
as a belly dancer. 

During analysis I have used standard GTM coding procedures like
open, selective and theoretical coding which enabled me to receive theo-
retical memos. 

Theories that I have used to explain the observed phenomena are a part
of interpretative paradigm, in which embodiment is treated as a social cre-
ation, which means that individual’s perspective, consciousness but also
physical shape are socially constructed. One of the most important theo-
ries I have used is Merleau-Ponty’s142 conception of phenomenology of
own embodiment perception, Erving Goffman’s143 dramaturgical per-
spective and many ideas introduced by dance researchers144.

*** 
As outcomes of my research show, an individual may perceive and treat

his/her body in three co-existing ways: 
1. Body as a tool – used in group positioning and identity constructing,

or as a way of emotional or personal expression. 
2. Body as a material – which is changed to a proper shape, color, pos-

ture according to a certain dance genre. Susan Foster145 distinguishes three
kinds of embodiment existing in dancers’ work on their bodies: 

a) perceived and tangible
b) aesthetically ideal
c) and demonstrative 
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142 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001. 
143 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000. 
144 S.L. Foster, Dancing Bodies, in: Meaning in Motion. New Cultural Studies of Dance, edit. J.C.

Desmond Durham, London 1997; A. Grau When the Landscape Becomes Flesh: an Investigation into Body
Boundaries with Special Reference to Tiwi Dance and Western Classical Ballet, „Body and Society” 2005, 
vol. 11, p. 141–163; J.C. Desmond Embodying Difference: Issues in Dance and Cultural Studies, in: Mean-
ing in Motion. New Cultural Studies of Dance, op. cit., M.L. Dietz, On Your Toes: Dancing your Way into the
Ballet World, in: Ethnography as Human Lived Experience, edit. M.L. Dietz, R. Prus, W. Shaffir, Toronto
1994; H.J. Lynne Dance, Sex and Society. Signs of Dominance, Defiance, and Desire, Chicago, London 1988;
B.S. Turner, S.P. Wainwright op. cit.; B.S. Turner, S.P. Wainwright, Epiphanies of Embodiment: Injury, Iden-
tity and the Balletic Body, „Qualitative Research” 2004, vol. 4(3), p. 311–337 SAGE Publications: London
Thousand Oaks, New Delhi; S.P. Wainwright, C. Williams, B.S. Turner, Varieties of Habitus and Embod-
iment of Ballet, „Qualitative Research” 2006, vol. 6(4), p. 535–558 SAGE Publications: London Thousand
Oaks, New Delhi.

145 Foster, op. cit., p. 237. 
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3. Body as an actor, interactional partner – which one must consider in
their plans, that has its own logic (sometimes contradictory to dancer’s will).

Communication between a dancer and a teacher usually takes place in
the first two cases, as the last one is quite personal and intimate. 

Communicating embodiment has few stages, which usually appear.
The first one is gaining a specific cultural or even philosophical perspective
concerning one's own body image. This aesthetic system of dance146 gives
a dancer basic knowledge about what values and cultural messages are em-
bodied in the certain dance genre (e.g. lightness in ballet, being down in
earth in Arabic belly dance). 

When a dancer understands this new perspective and his/her experi-
ences are fixed in this particular dance genre, his/her communication with
a teacher takes two subsequent forms: 

• Verbal level of communication – simple and rather easy, but in-
sufficient as much of dance knowledge is placed inside one’s body, 

• Corporeal level of communication – communicating through
movement, touching, observing and imitation. 

Except gaining specific corporeal abilities, like postures, steps, choreo-
graphies one must become open enough to show emotions through dance
and, in case of ballroom dancing, towards dancing partner. This may not
be easy at the beginning especially when dancers are little kids. That is why
dance teachers have developed some technical ways of encouraging chil-
dren to show their emotions. These “opening techniques” are: 

1. Technical, mechanical – separating emotions from corporeal activity,
2. Dramatic – referring to play, imitation, 
3. Based on experience, “come with time”. 

*** 
In conclusion, diversity of ways of getting to a dancer, transmitting dance

knowledge shows how difficult this type of communication is. Such means
of contact on a most non-intersubjective level reveal the fact, that embodi-
ment is not granted, established but constantly developed through interac-
tions and personal experience. Multileveled process of communication in 
a certain dance genre starts with transmitting a specific perspective of cor-
poreal aesthetics and ways of using and showing one’s body. At the same
time, this process is very long, based on many techniques of communication
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146 A. Grau, op. cit., p. 149.
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and highly individualized. Only basing on this similar (never identical)
perspective there may be incorporated subsequent skills, steps, moves and
emotional message of a certain dance genre. It is never possible, however,
to reach the ideal body, because it constantly changes. What is more, it is
not enough to develop one’s muscles, learn steps to become a dancer. One
must also transmit values, show emotions, “open to the dance” as dancers
describe it. The need to teach all this makes dance teacher's task even more
demanding.

106

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:49  Page 106    (Black plate)



Gabriela Lewicka-Śliwa 

Ciało i taniec a koncepcja
osobowości autotelicznej 

Streszczenie 

Artykuł omawia zagadnienia dotyczące doświadczania własnego ciała,
szczególnie podczas tańca, oraz związek tego procesu z osobowością auto-
teliczną. Zagadnienie zostało przeanalizowane w oparciu o literaturę pol-
sko- oraz angielskojęzyczną. Zgodnie z założoną hipotezą, osobowość
autoteliczna ułatwia doświadczanie tańca jako doświadczenia optymalnego,
szczególnie w postaci przepływu. Osobowość autoteliczna ułatwia także
spostrzeganie swojego ciała z perspektywy wewnętrznej, co z kolei sprzyja
pozytywnym emocjom dotyczącym ciała. 

Sposoby definiowania ciała 

Anna Gałdowa definiuje tożsamość jako „wszystkie względnie trwałe,
stabilne, psychofizyczno-duchowe właściwości jednostki, które wprowa-
dzają w jej życie wewnętrzne i relacje z innymi moment stałości, a tym
samym przewidywalności”147. Proces formowania się tożsamości obejmuje
takie obszary jak: poczucie odrębności od otoczenia, poczucie ciągłości
własnego Ja, poczucie wewnętrznej spójności oraz posiadania wewnętrz-
nych treści148. Powyższe aspekty kształtowania tożsamości mają ścisły zwią-
zek z cielesnością człowieka149. 

147 Cyt. za: I. Sikorska, Ja cielesne w biegu życia, w: W kręgu psychologicznej problematyki cielesności,
red. D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta, Kraków 2008, s. 87. 

148 M. Sokolik, 1988, cyt. za: I. Sikorska, op. cit.
149 D. Krzemionka-Brózda, Balast ciała w schemacie Ja. Emocjonalne i tożsamościowe korelaty nadwagi

u młodych kobiet, w: W kręgu psychologicznej problematyki cielesności, op. cit., s. 117. 
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W literaturze ciało ujmowane jest na kilka sposobów. Wcześniejsze teo-
rie sprowadzały ciało do schematu ciała, późniejsze ujmują je jako istotny
element struktury Ja150. 

Początkowo pisząc o cielesności, definiowano ją jako obraz ciała. Po-
ciągało to za sobą nieodłącznie uprzedmiotowienie ciała, traktowanie go
jako obiekt, który obserwujemy, wobec którego wyrażamy uczucia, wyko-
nujemy czynności i mamy określoną postawę. Widoczny jest tu Kartezjań-
ski podział na podmiot ( Ja) i przedmiot (ciało). W tym nurcie mieści się
podejście Paula Schildera, który obraz ciała określa jako „obraz naszego
własnego ciała, który kreujemy w naszym umyśle i który jest sposobem, 
w jaki ciało objawia się nam samym”151. 

Dopiero kolejne definicje poszerzone były o postawę wobec obrazu
ciała. Według Petera Slade’a, obraz ciała to „obraz, który mamy w swoim
umyśle, dotyczący rozmiarów, kształtu i formy naszego ciała oraz naszych
uczuć skierowanych do właściwości i składowych części naszego ciała”152. 

W późniejszych koncepcjach ciało zaczęto postrzegać jako strukturę Ja,
gdzie relacja podmiot – ciało została zastąpiona relacją podmiot ( Ja) – moje
doświadczanie mnie cielesnego. Ja-cielesne pojawia się chociażby w koncep-
cji Gordona Allporta, który wprowadza pojęcie proprium (zamiast Ja) obej-
mujące wszystkie aspekty osobowości. Podstawową funkcją proprium jest
poczucie własnego ciała, tzw. Ja-cielesne. Tworzą je doznania płynące z wnęt-
rza organizmu, jest ono kotwicą świadomości, rdzeniem, wokół którego
kształtuje się osobowość153. Ja-cielesne to „sposób doświadczania siebie 
w swoim ciele wraz ze swoją płciowością, co stanowi aspekt podmiotowy oraz
jako percepcyjny wizerunek swojego ciała, ujawniający świadome i nieświa-
dome doświadczenia cielesne, co stanowi aspekt przedmiotowy”154. 

Sposoby doświadczania ciała 

Ciało może być traktowane w sposób bardziej przedmiotowy lub pod-
miotowy, jako bardziej lub mniej przynależne jednostce. Już w koncepcji 
Williama Jamesa wprowadzony został podział na Ja poznające ( Ja), którego
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150 B. Mirucka, Ja-cielesne fundamentem osobowości, „Przegląd Psychologiczny”, 2003, t. 8, nr1–2, s. 30.
151 Ibidem, s. 31. 
152 Ibidem.
153 Ibidem, s. 33.
154 B. Mirucka, Kwestionariusz Ja-cielesnego, „Przegląd Psychologiczny”, t. 48, nr 3, s. 316. 
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zadaniem jest organizacja i interpretacja doświadczeń, i Ja poznawane
(Mnie) jako doświadczenie, które jednostka wyodrębnia ze swojej świado-
mości. Ja poznawane bazuje na trzech typach doświadczenia: Ja-material-
nym, które wiąże się z cielesnością i fizycznością, przynależnością do innych
oraz posiadaniem rzeczy mających związek z Ja; Ja-społecznym, które doty-
czy kontaktów z osobami znajomymi i znaczącymi oraz Ja-duchowym, które
odnosi się do dyspozycji i cech duchowych155. 

Ciałem można się posługiwać lub być. Posługiwanie się ciałem charak-
teryzuje dystans, oddzielenie od niego, natomiast bycie ciałem oznacza 
raczej egzystencję niż samo narzędzie156. 

Ciało także może być traktowane jako obiekt lub proces. Ciało ro-
zumiane jako obiekt charakteryzowane jest z uwagi na części składowe, 
natomiast rozumiane jako proces definiowane jest z uwagi na jego funk-
cjonowanie jako całość. Doświadczanie ciała jako obiektu charaktery-
styczne jest dla kobiet, natomiast jako procesu – dla mężczyzn157. 

Doświadczanie ciała zależnie od płci

Cechą, która ma istotny wpływ na spostrzeganie własnego ciała, jest
płeć. We współczesnym świecie szczególnie kobiety narażone są na bycie
obiektem stałej obserwacji, a często także obiektem seksualnym. Rodzi to
konsekwencje w postaci samoobiektywizacji, formy samoświadomości, na-
wykowego i stałego monitoringu własnego wyglądu. Taka koncentracja
wpływa negatywnie na percepcje sygnałów płynących z wewnątrz ciała, 
a także wstyd i lęk. Poważniejsze zaburzenia mogące się pojawić to depresja,
anoreksja, bulimia czy dysfunkcje seksualne. Jak pokazują badania, osoby
tańczące również mają nasiloną samoobiektywizację158. 

W związku z tym, że kobiety podlegają silniejszej samoobiektywiza-
cji, prawdopodobnie rozbieżność pomiędzy strukturami Ja realnego i Ja ideal-
nego, w zakresie cielesności, jest większa niż u mężczyzn. O konsekwencjach
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155 A. Tesser, R. B. Felson, J. Suls, Ja i tożsamość, Gdańsk 2004, s. 12. 
156 G. Marcel, 1987, za:J. Bielas, Wymiary cielesności. Doświadczanie ciała w okresie starości, w: 

Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, red. A. Gałdowa, Kraków 2005, s. 214. 
157 S. Franzoi, 1995, za: E. Mandal, Ciało jako proces – ciało jako obiekt. Obraz ciała u studentów

Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich. „Czasopismo Psychologiczne”
2004, t. 10, nr 1, s. 37. 

158 B. Frederickson, T. A. Roberts, 1997, za: A. Głębocka, J. Kulbat, Wizerunek ciała. Portret Polek,
Opole 2005, s. 27. 
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nasilonej rozbieżności pisze Tory Higgins. Rozbieżność pomiędzy Ja real-
nym i Ja idealnym powoduje niezadowolenie, rozczarowanie i smutek.
Może pojawić się także dysproporcja pomiędzy Ja realnym i Ja powinno-
ściowym, co może wzbudzać lęk, niepokój i napięcie. Im większe są powy-
ższe rozbieżności, tym większe pojawia się niezadowolenie z ciała i większe
ryzyko zaburzeń w tym zakresie159.

Doświadczanie ciała w tańcu

Zanim człowiek zaczął wyrażać siebie za pomocą zewnętrznych środ-
ków wyrazu, wykorzystywał do tego swoje ciało160. Taniec jest artystyczną
formą, która używa ruchu, by wyrazić emocje tancerza. Jest silnie związany
z osobowością i rozwojem. Jak pisze E. Jacob, „nauka tańca jest niekończą-
cym się procesem walki i wzrostu”161. 

Taniec jest ściśle związany z doświadczaniem własnego ciała, gdyż należy
do sytuacji, w których koncentracja na własnym ciele jest szczególnie silna162.
Może stać się dla jednostki doświadczeniem optymalnym, a więc sytuacją
pełną uniesienia emocjonalnego, w której czujemy sprawstwo i która zapada
nam w pamięci163. Stan ten charakteryzuje „pełna koordynacja i kooperacja
pomiędzy wszystkimi psychologicznymi dymensjami, dająca optymalne
funkcjonowanie i wymianę informacji z otoczeniem”164. Sytuacje optymal-
nego doświadczenia nie zawsze są dla nas przyjemne w samym momencie
wykonywania, gdyż czasem może im towarzyszyć ból mięśni, zmęczenie
czy napięcie. Ponieważ daje to poczucie kontroli nad swoim życiem, nasze
ciało napięte jest w dobrowolnym wysiłku. W rezultacie doświadczenie
takie odczytujemy właśnie jako optymalne165.

Doświadczenie optymalne może być przeżywane na kilka sposobów;
jako przepływ, doświadczenie szczytowe lub wykonanie szczytowe. Za każ-
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159 A. Głębocka, J. Kulbat, Wizerunek ciała. Portret Polek, Opole 2005, s. 26. 
160 B. Wosien, za: Z. Pędzich, Od chorei do tańców w kręgu – terapeutyczne i duchowe wymiary tańca,

„Nowiny Psychologiczne” 2003, nr 4, s. 87. 
161 Cyt. za: M. C. Pistole, Dance as a Metaphor: Complexities and Extensions in Psychotherapy, „Psycho-

therapy: Theory, Research, Practice, Training”, t. 40, nr 3, s. 234. 
162 A. Głębocka, J. Kulbat, op. cit., s. 27. 
163 M. Csikszentmihalyi, Przepływ, Taszów 2005, s. 16. 
164 Cyt. za: A. Delle Fave, F. Massimini, The Investigation of Optimal Experience and Apathy, „Euro-

pean Psychologist” 2005, t. 10(4), s. 270. 
165 M. Csikszentmihalyi, op. cit., s. 17. 
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dym razem jednak rdzeniem takiego optymalnego doświadczenia jest aspekt
kognitywny – koncentracja i kontrola sytuacji, natomiast aspekt afektywny
i motywacyjny różnią się zależnie od konkretnej aktywności166. 

Dla niektórych taniec to przede wszystkim przepływ. Mihaly Csikszent-
mihalyi definiuje go jako „optymalny stan umysłu, w którym jednostka czuje
się poznawczo wydajna, głęboko zaangażowana, wysoko zmotywowana 
i z odczuwanym wysokim poziomem przyjemności”167. Aby taki stan mógł
zaistnieć, muszą być spełnione przynajmniej dwa kryteria. Po pierwsze, wy-
zwanie musi być spostrzegane jako będące w równowadze z umiejętnościami,
a po drugie, takie wyzwania i umiejętności muszą być dla jednostki względ-
nie wysokie. Odczuwanie danej czynności jako wyzwania ułatwia skoncen-
trowanie uwagi na zadaniu168. Poza tym, podczas wykonywania danej
czynności cele powinny być jasno zdefiniowane, a podczas lub bezpośrednio
po wykonaniu zadania powinna pojawić się informacja zwrotna. Charakte-
rystyczne dla stanu przepływu jest także to, że pojawia się subiektywne po-
czucie kontroli, choć nie musi to być kontrola faktyczna. Jednocześnie
jednostka traci samoświadomość, zapomina, kim jest, koncentrując się jedy-
nie na tym, co wykonuje. Wreszcie, pojawia się transformacja czasu – poczu-
cie czasu inne niż realny – czas mija szybciej lub wolniej169. 

Takie uczucie dostępne jest głównie w grach i zabawie, ale także w sy-
tuacji kreatywności, religijnego doświadczenia, stanów medytacyjnych, słu-
chania muzyki, uprawiania seksu. Jak pokazują badania, taniec jest jedną
z tych aktywności, podczas których można doświadczać takiego właśnie
stanu170. 

Taniec to także doświadczenie szczytowe, opisywane przez Abrahama
Maslowa jako intensywna radość, moment najwyższego szczęścia, zwią-
zane z pozytywnymi emocjami i satysfakcją, a często z doświadczaną du-
chowością. Jest to moment najwyższego spełnienia, psychologiczne
doświadczenie, które przekracza optymalny poziom intensywności, bo-
gactwa i znaczenia171.
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166 A. Delle Fave, F. Massimini, The Investigation of Optimal Experience and Apathy, „European Psy-
chologist” 2005, t. 10(4), s. 270. 

167 Cyt. za: G. Privette, Peak Experience, Peak Performacne and Flow; a Comparative Analysis of Posi-
tive Human Experience, „Journal of Personality and Social Psychology” 1983, t. 45, nr 6, s. 1361 

168 K. Asakawa, Flow Experience and Autotelic Personality in Japanese College Students: How Do They
Experoence Challenges in Daily Life?, „Journal of Happiness studies” 2004, nr 5, s. 123. 

169 M. Csikszentmihalyi, op. cit., s. 96. 
170 G. Privette, op. cit., s. 1363. 
171 Ibidem, s. 1362 
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Z kolei, gdy jednostka nastawiona jest na maksymalne wyniki w tańcu,
staje się on dla niej wykonaniem szczytowym. Celem jest wtedy osiągnięcie
maksymalnie wybitnych wyników, wykorzystanie potencjału i uwolnienie
ukrytych mocy. Na podstawie badań przeprowadzonych przez V. Krane, 
J. M. Williams, wyróżniono charakterystyczne cechy osoby przeżywającej
takie uczucie: pewność siebie i oczekiwanie sukcesu, wysoki poziom energii
przy jednoczesnym poczuciu relaksu, subiektywne poczucie kontroli, ma-
ksymalna koncentracja, wysokie zainteresowanie zadaniem oraz pozytywne
myślenie i determinacja. Z kolei na podstawie badań L. Hardy’ego wyróż-
niono czynniki ważne dla wykonania szczytowego. Poza podstawowymi 
cechami (motywacja, atrybucje czy przekonania), okazały się ważne psy-
chologiczne umiejętności i strategie. Ważna jest strategia radzenia sobie 
w razie porażki (wsparcie społeczne, skoncentrowanie na zadaniu), umie-
jętności psychologiczne (nastawienie na cel, wyobraźnia) oraz wyobrażony
stan idealny. Nie bez znaczenia jest także środowisko – czynniki fizyczne,
socjologiczne, organizacyjne i psychologiczne172.

Powyższe trzy doświadczenia optymalne – przepływ, doświadczenie
szczytowe i wykonanie szczytowe – można charakteryzować z uwagi na
kilka aspektów: intensywność, aktywny – pasywny styl, poczucie siebie, re-
lacje z innymi i motywacja. Pod kątem intensywności wysoki poziom może
być osiągamy zarówno w doświadczeniu szczytowym jak i wykonaniu
szczytowym, natomiast podczas przepływu może być zarówno wysoki, jak
i niski. Styl zachowania określany jako aktywny występuje zarówno w prze-
pływie, jak i wykonaniu szczytowym, natomiast pasywny w doświadczeniu
szczytowym. Poczucie siebie pojawia się jako silne jedynie w przypadku wy-
konania szczytowego, natomiast relacje z otoczeniem mogą pomóc podczas
przepływu, ale mogą przeszkadzać podczas wykonania szczytowego. Moty-
wacja pojawia się jako wewnętrzna w doświadczeniu przepływu, wysoka 
w wykonaniu szczytowym, natomiast niska może być w doświadczeniu
szczytowym. Wspólnymi cechami mogą być zaabsorbowanie, skoncentro-
wana uwaga, jasny cel, świadomość siły, radość, zintegrowanie się ze zdarze-
niem i integracja osobowości173. 
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172 R. J. Harmison, Peak Performance in Sport: Identyfying Ideal Performance State and Developing Ath-
lets’ Psychological Skills, „Professional Psychology: Research and Practice” 2006, t. 37, nr 3, s. 233–235.

173 G. Privette, op. cit., s. 1364. 
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Osobowość autoteliczna

Charakter autoteliczny osobowości umożliwia doświadczanie prze-
pływu. Osoby o osobowości autotelicznej częściej wykonują czynności dla
niej samej, a nie z uwagi na konsekwencje zewnętrzne. Poza uwarunkowa-
niami osobowościowymi, istotne są także warunki zewnętrzne przepływu –
m.in. kultura, która zawiera zasady, normy, ale także i możliwości doświad-
czania przyjemności174. Jednak zarówno ze strony osobowości, jak i kultury
mogą pojawić się przeszkody w doświadczaniu przepływu. Na poziomie jed-
nostki może to być zaburzona uwaga lub zbytnia koncentracja na sobie. 
Natomiast na poziomie kultury utrudnieniem dla doświadczania przepływu
może być brak zasad czy ograniczenie przez system. Poza aspektem kultu-
rowym istotną rolę odgrywa rodzina, bowiem tworząc klimat autoteliczny,
pomaga w doświadczaniu przepływu. Taka rodzina wytycza jasne cele i kon-
kretne informacje zwrotne, jest zainteresowana dzieckiem tu i teraz, tym, co
robi i co odczuwa, oferuje możliwość wyboru, daje bezpieczeństwo, które
pozwala dziecku na zaangażowanie oraz umożliwia rozwój 175. 

Część sytuacji, w których doświadczamy przepływu, odbywa się bez
wysiłku, ale większość stanowią czynności, które mają cel, a do ich wyko-
nania potrzebujemy konkretnych umiejętności. Zdarzają się czasem także
mikroprzepływy – drobne rutynowe czynności każdego dnia, które zapo-
biegają nudzie, jednak nie dają w pełni doświadczenia optymalnego176. 

Jak pokazują badania na amerykańskich studentach autorstwa W. Adlai-
-Gail osoby z osobowością autoteliczną, definiowane według ilości czasu, 
w którym doświadczają przepływu w ciągu dnia, doświadczają więcej po-
zytywnych zdarzeń i wytyczają więcej dobrze zdefiniowanych celów. Z kolei
badania S. Abuhamdeh, przeprowadzone na podobnej grupie, pokazują,
że osoby takie mają wyższą motywację wewnętrzną i doświadczają mniej
stresu. Potrafią z większą łatwością doświadczać takich stanów, m. in. dzięki
temu, że pochodzą z rodzin pełnych, gdzie otrzymali wsparcie i wyzwanie.
Badania przeprowadzone na osobach autotelicznych narodowości japoń-
skiej dowodzą, że mają one więcej pozytywnych zdarzeń w tygodniu, od-
czuwają więcej kontroli, koncentracji i ważności dla przyszłości, nawet gdy
wykonują trywialne czynności. Ponadto, wraz ze wzrostem wyzwania
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174 K. Asakawa, Flow Experience and Autotelic Personality in Japanese College Students: How Do They
Experoence Challenges in Daily Life?, „Journal of Happiness studies” 2004, nr 5, s. 126. 

175 M. Csikszentmihalyi, op. cit., s. 157–161.
176 Ibidem, s. 101. 
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wykazują nie tylko wyższą koncentrację, ale i radość, szczęście, aktywność 
i satysfakcję z rzeczy codziennych. Swoje umiejętności i wyzwania spo-
strzegają zwykle jako będące w balansie. Ciekawe jest to, że jednak wcho-
dzą w sytuacje, gdzie wyzwanie jest wyższe niż umiejętność. Tłumaczy to
m.in. teoria Lwa Wygotskiego, mówiąca o strefach bliskiego rozwoju. Wed-
ług tej koncepcji, w zadaniu są wykorzystywane umiejętności, które co
prawda jeszcze się nie rozwinęły w pełni, ale są w trakcie rozwoju. Jeśli wy-
zwanie w niewielkim stopniu przekracza umiejętności, to jednocześnie je
rozwija bez ich przeciążenia177. Osoby o osobowości autotelicznej posiadają
zatem specyficzną dla nich umiejętność wchodzenia i pozostawania w sta-
nie przepływu. 

Podsumowanie

Taniec zatem – zależnie od tego, przez kogo jest doświadczany, w jakiej
kulturze żyje jednostka, z jakiej rodziny pochodzi, jaka motywacja kieruje
nią oraz w jaki sposób spostrzega ona swoje ciało – może być doświadczany
w odmienny sposób. Jeśli bowiem kultura dostarcza odpowiednich norm 
i zasad, rodzina stworzyła klimat autoteliczny, a jednostka ma zdolność do
wykonywania czynności z uwagi przede wszystkim na samą ich treść, a nie
konsekwencje, jest prawdopodobne, że podczas tańca będą jej towarzyszyły
emocje związane z doświadczeniem optymalnym. Zarówno doświadcza-
nie przepływu, poczucia szczytowego czy wykonania szczytowego może
dać emocje, które same w sobie staną się motywacją wewnętrzną. Można
wysunąć hipotezę, że jeśli ciało dla jednostki staje się jedynie obiektem, na-
rzędziem, którym się posługuje, bardziej prawdopodobne będzie do-
świadczenie wykonania szczytowego. Natomiast, gdy jednostka czuje się
ciałem, doświadcza go w sposób całościowy, jest ono dla niej procesem, być
może bardziej prawdopodobne będzie doświadczenie przepływu czy do-
świadczenia szczytowego. 
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177 M. Csikszentmihalyi, op. cit., s. 149–150.
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Summary 

The Body and Dance Versus a Concept of the Autotelic Personality

This article discusses issues concerning experiencing our body, especially
during dancing and the connection between this process and autotelic person-
ality. The issue was summed up based on Polish and English literature. Ac-
cording to this hypothesis, autotelic personality facilitates an experience of
dancing as an optimal experience, especially as a flow. Autotelic personality
makes easier watch our body from internal perspective, what creates positive
emotion about our body. 

Our body is important part of our self. As Stephen Franzoi claims, we can
treat our body as an object, when we think about every separated part, but we
can also treat our body as a process, when we think about it as a whole object.
Dancing is strictly connected with the way we think about our body, because
during dancing there is very strong concentration on the body. 

The way we think about our body can influence the way we think about
dancing. During dancing we have often a strong feeling of control and our effort
becomes pleasant for us. Mihaly Csikszentmihalyi, a Hungarian psychology pro-
fessor claims that this kind of experience we can call an optimal one, what means
a situation full of energy, feeling of control and what we remember very well. 

That kind of an optimal experience we can recognize as a flow, peak expe-
rience or peak performance. 

For some people dance is an optimal experience when they feel involved,
motivated and find a great pleasure in it. This experiencecalled flowis defined by
Mihaly Csikszentmihalyi. People with autotelic personality – who work because
they want, not because of the exterior factors – they usually experience flow. 

Dancing is also some peak experience. Described by some American
psychologist as a great pleasure, great happiness connected with positive
emotions, great satisfaction and even with spirituality. 

When somebody is focused on score during dancing, it becomes for him 
a peak performance. 

The aim then is to gain the best results. 
Regardless of the way we experience our body – as an object or as a process –

it becomes the centre of our attention during dancing. Whereas dancing we can
experience in different way – as a flow, peak experience or peak performance –
it can gives us positive emotions and becomes autotelic motivation.
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INDIE  –  NIEPRZERWANA
KOSMOGONIA  TANECZNA

INDIA,  THE  EVERLASTING
COSMOGONY  IN  DANCING
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Maria Krzysztof Byrski

The “Seen Word” in Dance

The well-known corpus of the revealed wisdom of the Hindus – the
famous Veda is also called ‘The Heard Word’, i.e., Śruti – a Sanskrit term
denoting ‘hearing’ or ‘what is heard’. For the nomadic Arias of yore the
word sung by their prophetic poets – the rishis and accompanying the rit-
ual of igniting and feeding Fire – Agni with oblation, was the only way of
communicating with the Unseen – the way forced upon them by their no-
madic way of life. Yet, the moment they settled in the fertile Indus and
Ganges Valleys, they changed their speedy chariots, in which they followed
their flocks and fought, into bullock carts serving them to carry harvest
home. It was then that they found possible to make visible in clay, wood or
stone and bronze the gods their sages sung about. Consequently they re-
placed sacrificial makeshift sheds with temples built of brick or stone.
There in their wombs they cloistered their ‘Seen Words’ – the gods that
apart of being just names heard while hymns were invoked, acquired visi-
ble form thanks to artists’ imagination and skill. 

The Nataraja – the King of Dancers, an incarnation of Lord Shiva has
been one of such ‘Seen Words’. How comes that the Hindus made one of
their gods dancing? Dance is the only activity known to man that is un-
dertaken for its own sake. Similarly creation is undertaken for its own sake.
Not unlike dance, creation is also the līlā – the activity justified by its very
self. So Lord Shiva is dancing like flames of Fire, like waves of the Ocean
and like “pairs of particles…, which …pop into existence for one brief shining
moment only to quickly vanish… in a sort of …dance between being and
nothingness…, which …is called quantum fluctuation.”

* * * 
jaṭākaṭāhasambhramabhramannlimpanirjaharī / 
vilolavīcivallarīvirājamānmūrdhani / 
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dhagaddhagaddhajjvalallalaṭāpaṭṭapāvake/ 
kiśoracandraśekhare ratiḥ pratikṣaṇaṁ mama// 

jaṭāṭavīgalajjalaprvāhapāvitasthale / 
gale’valambya lambitāṁ bhujañgtuñgamālikām / 
ḍamaḍḍamaḍḍmaḍḍamnninādvaḍḍmarvayaṁ / 
cakāra caṇḍatāṇḍvaṁ tanotu naḥ Śivaḥ śivam //178 

“Let my love be towards the one on whose head, within the receptacle
of matted hair, agitated stream of gods, swirling with creepers of throbbing
waves, made herself comfortable and on the slab of whose forehead fire is
burning: dhagad…dhagad…dhagad and on whose tuft of hair there resides
the young moon!” 

“Let Śiva, who having put on his neck, the space of which has been made
pure by the stream of water flowing from the forest of his hair, and who hav-
ing hanged a huge pending garland of serpents, did this violent tandava
dance to the rumbling dumad…dumad…dumad of the damru drum, benev-
olently protect us!” 

Each activity has some sort of reason, some aim and some sort of 
a course depending on what the given activity is supposed to serve. This
observation obviously concerns the world that surrounds us, i.e., the world
that is characterised by space and time and in which we function with the
help of our senses that are prompted by wishes and desires. Ever since man
has become a conscious being a question bothered him what is the nature
of the very first act that made all activity possible. In other words, man won-
dered the result of what sort of action the world is – this world that we live
and act in? If we compare the world to a house or to any other similar such
thing then we can compare the creator of such world to a carpenter and as-
sume that he acts similarly – not so rare a belief. The Hindus also share this
sort of comparisons. One of the Vedic eulogists some 1200 years BC mar-
velled out in one of the hymns [RV. X. 81. 4.] out of what sort of timber the
Maker of the Universe (Viśvakarman) had hewn it?179 But this type of ap-
proach suffers from considerable deficiency. For how one can model move-
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178 Rāvaṇa, Śivatāṇṭavastotram, in Stotraratnāvalī, Gītā Press, Gorakhpur 1961, p. 46–7. 
179 R. T. H. Griffith, The Hymns of the Rgveda, Motilal Banarsidass, Delhi 1995 (reprint), p. 591. 
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ment and life itself out of timber? And where from comes the material for
it? In Hindu terms the question was where from prāṇa comes? By the way,
it is worthwhile to remember that this word derived from the verbal root
√an means to move and to breathe. Life is before all movement! The other
query concerned the motivation of the Creator. It was all along evident
that the Creator cannot be prompted in his activity by the same motives,
which prompt human beings. The sages of yore thought that the Creator
being tantamount with the Absolute plenitude could not lack anything
and therefore could desire nothing. From there that was one step only to re-
alise that a creative urge has to be the very nature of the Creator. So strictly
speaking he really does not create, but he just manifests his very nature. 

Fire under the name of Agni, was the first phenomenon, which was
recognised as the manifestation of the nature of Creator. “I magnify Agni the
domestic priests, the divine ministrant of the sacrifice, the invoker, best besto-
wer of treasure”180 – sung the Vedic sage. By the way, Agni was not only the
ministrant of sacrifice but as such it was considered identical with the sac-
rifice, as well as identical with the fuel in the form of oblations because after
all fire cannot exist apart from fuel and it is intrinsic to the fuel. This is why
the Rigveda praises the god of fire in about two hundred hymns, as one of
the most prominent of the Vedic gods. He was the first to be released in the
form of the creative heat – tapas, which anticipated the emergence of the
Universe. 

Now, Shiva is one of the three pivotal theophanies of modern Hin-
duism. The other two are the theophany of Vishnu and that of Devi. Dance
seems to be an activity in which all three engage themselves. Vishnu dances
as Krishna and Devi dances her delicate and graceful lāsya dance. But it is
only Śiva in his Naṭarāja form, whose dance makes the Universe throb. So
here we shall concentrate our attention upon him. 

An undated hymn ascribed to Ravana himself, addressed to Shiva en-
titled Śivatāṇḍavastotra, as one of the important attributes of that god men-
tions fire, which he generates from his third eye and with which he turned
to ashes the god of love Kamadeva. The hymn onomatopoeically depicts vi-
olent burning of its flames. But this is not the only association of Shiva with
fire. One of his two left hands carries fire and he actually dances within and
impressive halo of fire. Thus can we legitimately establish the case for his in-
trinsic connection with the ancient Vedic god Agni? Yes, the answer has to
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be in affirmative even though Agni supposedly is never spoken of as danc-
ing, though the idea of the creative dance of gods found expression in the
Ågveda. Nevertheless to our mind the universal tendency to speak about
the dancing flames of fire should suffice. Yet thankfully we are not left only
with this argument. As it is well known the Vedic deity with which Śiva is
associated directly is Rudra. It is precisely this god who is an important in-
termediary between Vedic Agni and Shiva. 

“Rudra is one of several deities identified with Agni…The word rudra
often occurs as an adjective, in several cases as an attribute of Agni…He is
invoked not to assail his worshipers with celestial fire and to cause lighten-
ing to descend elsewhere…besides many other epithets too numerous to re-
peat, several disgraceful attributes are mentioned…In fact, his character as
shown by the various epithets…approximates to the fierce, terrific, impure
and repulsive nature of the post-Vedic Śiva.”181

The character of fire itself, benevolent and at the same time terrifying
explains easily this peculiar dual nature of Rudra-Śiva. 

Now, it is time to explain this flabbergasting metamorphosis of our god
into the dancing figure that has become more popular as the logo of India
than the very official emblem of that country in the form of the four-lioned
crown of the Aśokan pillar from Sarnath. 

Let us begin by suggesting a somewhat unorthodox way of naming sub-
sequent periods of the Hindu tradition. The earliest one is the period of the
Heard Word. This proposal stems from the interpretation of the Sanskrit
term śruti. Its literal meaning is ‘hearing’ or ‘what is heard’. It refers to the
word of the Vedas, which is considered tantamount with speech as such.
Since no one can claim inventing speech and the more so there does not
exist something that can be called speech as such, therefore the speech of
the Vedas is treated precisely as the embodiment of speech. As a matter of
fact it is exactly this pattern that is applied also to Being (Sat). It cannot be
perceived as such but it always has to assume forms of various deities. 

The word of the Veda and the fire of sacrifice dtermined the identity of
the Vedic nomads. Their sages accompanied them in their peregrinations.
Wherever they camped, they lit their sacred fire Agni and with Vedic hymns
they invoked gods just only by their names, to participate in the sacrificial
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181 A. A. Macdonell, Vedic Mythology, Indological Book House, Varanasi 1963, pp. 74–76. 
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rite. This is why the gods were termed Śabdadevata – ‘Wordgods’. As a mat-
ter of fact only two gods were present at the sacrificial session under their
material garb. These two were Agni as fire and Soma as oblation, usually
under the garb of intoxicating beverage or melted butter. The exigencies
of nomadic life excluded any possibility to bestow anthropomorphic forms
upon these and other gods so that worshipper could see them and address
them on human terms. The word could only be heard. 

The moment Vedic Arias arrived onto the hospitable plains of North
India, the valleys of the two great rivers Indus and Ganges, they exchanged
their chariots for bullock carts and their horses for bullocks and they began
to lead settled life, harvesting twice a year. They also exchanged their tents
for permanent houses built of timber, sun-baked bricks and stone and they
started building their sacrificial sheds also of these more lasting materials.
Now, their gods acquired permanent seats. Consequently their images of
timber, clay, stone or bronze could be infused with godly being and finally
could feed the eye of a longing worshipper while their maker could make
their hands bless him. This is how the Heard Word of the Veda turned into
the Seen Word of the later tradition enabling believers to flock at the tem-
ples for the darśan of their gods. 

The link between the two forms of worship was the indestructible writ-
ten letter – akṣara. This may come as a surprise to all those who know that
initially it was strictly forbidden to pen down the Vedas. True as it is, we do
not mean here entire texts but just one very special letter – ekākṣara or
praṇava, which became the embodiment of all Vedas, all gods and the entire
wisdom, a letter standing for speech as the manifesting agent of the Ab-
solute. Yes, we mean here ĀUŌ. Its graphic shape, easy to inscribe anywhere
or to cut out of any material became the first embodiment of the Heard
Word to be actually seen. The process thus begun resulted in the profu-
sion of images that peopled the temples of entire India. One of them,
Naṭarāja – the Dancer King is the greatest ever monument that humanity
erected to the art of dance. 

The god Śiva among all three theophanies mentioned already embod-
ies the truth about movement being the essence of the created world. Among
many different images of Śiva the most interesting from our point of view are
two: Śiva Ekapad and of course Śiva Nataraja. In the first case god stands
motionless on one foot. The other one is vertically directed upwards. He
seems to be a sort of a motionless axis mundi – the ultimate point of refer-
ence for the ‘dancing’ reality of the creation. The second “in-oculation” or to
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avoid misunderstanding – revelation of the god in dance in turn is the spri-
tus movens – precisely the quintessence of the ‘dancing’ reality of creation.

In not too large a town of Chidambaram in Tamilnadu there is the
temple consecrated to Śiva Nataraja. There Śiva Ekapad lowers his leg and
begins his cosmic dance on the back of writhing in pain demon of ig-
norance called Apasmara Purusha or Muyalaka. Let me allow Ananda
Coomaraswamy, the best authority to describe the divine dancer: 

“The images, then, represent Shiva dancing, having four hands, with
braided and jewelled hair of which the lower locks are whirling in the dance.
In His hair maybe seen a wreathing cobra, a skull, and the mermaid figure
of Ganga; upon it rests the crescent moon, and it is crowned with a wreath
of Cassia leaves. In His right ear He wears a man’s earring, a woman’s in
the left; He is adorned with necklaces and armlets, a jewelled belt, anklets,
bracelets, finger and toe rings. The chief part of His dress consists of tightly fit-
ting breeches, and He wears also a fluttering scarf and a sacred thread. One
right hand holds a drum, the other is uplifted in the sign of do not fear: one
left hand holds fire, the other points down upon the demon Mulayaka, 
a dwarf holding cobra; the left foot is raised. There is a lotus pedestal, from
which springs an encircling glory (tiruvasi), fringed with flame, and touched
with the hands holding a drum and fire.” 182

The Dancer-King executes his dance in to rhythms: delicate and grace-
ful called lāsya and violent and terrifying called taṇḍava. While dancing the
first type of dance he supports and preserves the world filling it up with
love, grace, beauty and friendliness. While dancing the second type he de-
stroys the world, releasing wrath, violence, hatred and enmity. Each of the
attributes of Dancer-King symbolises his different activities. This is how
Heinrich Zimmer describes them:

“The upper right hand…carries a little drum, shaped like an hour glass,
for beating the rhythm. This connotes Sound, the vehicle of speech, the con-
veyer of revelation, tradition, incantation, magic, and divine truth… The
opposite hand, the upper left, with half-moon posture of the fingers (ardha-
candramudrā), bears on its palm a tongue of flame. Fire is element of de-
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182 A. K. Coomaraswamy, The Dance of Shiva, The Noonday Press, New York, 2nd Edition, 1959, 
pp. 69–70. 
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struction of the world… The ‘fear not’ gesture (abhayamudrā), bestowing pro-
tection and peace, is displayed by the second right hand, while the remain-
ing left hand lifted across the chest, points downward to the uplifted left foot.
The foot signifies Release and is the refuge and salvation of the devotee. It is
to be worshipped for the attainment of the Absolute. The hand pointing to it
is held in the pose imitative of the outstretched trunk or ‘hand’ of the ele-
phant (gajahastamudrā), reminding us of Ganesha, Shiva’s son, the Remover
of Obstacles… A ring of flames and light (prabhāmaṇḍala) issues from and en-
compasses the god. This is said to signify the vital processes of the universe…
and …the energy of Wisdom, the transcendental light of the knowledge of
truth… Still another allegorical meaning assigned to the halo of flames is
that of the holy syllable AUM or OM. This mystical utterance… is under-
stood as an expression and affirmation of the totality of creation.”183

The last observation of Zimmer allows us to conclude that the creative
activity of the Divine Dancer takes place within the womb of Absolute,
which heated up by this dance spits flames of energy directly responsible for
the emanation of perceptible reality. This is well supported by a following
stanza from Tiruvatavurar Puranam: “Like heat latent in the firewood, he fills
all bodies: our Father dances, moving all souls into action, know ye!”184 As 
a matter of fact it is not necessary and indeed not even possible to treat
separately manifold functions and attributes of the deity, since his dance has
an ambivalent character; from one side it creates and from the other – de-
stroys the Universe. Yet, this approach is not fully precise and it somewhat
falsifies our perception of the dance of Śiva by suggesting that this dance is
an activity with definite purpose, which is the creation and the destruction
of the Universe. Not indeed! Let us never forget that the Dancer-God is the
anthropomorphic form of Agni-Fire whose very nature is thermodynamic
transmutation equally responsible for the creative Big Bang and for the ter-
minal annihilation of the Universe. This mega-pattern is reflected in our
daily experience of birth and death, of satiation and hunger, of union and
separation etc. Thus dance in itself is the reality characterised by emana-
tion and extinction. Quite unexpected support to such a vision of reality
as dance comes from altogether unusual quarter of quantum physics. Ten
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183 H. Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilisation, Pantheon Books, New York 1946,
pp. 152–153. 

184 A. K. Coomaraswamy, The Dance of Shiva, The Noonday Press, New York, 2nd Edition, 1959, p. 180.
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years back while reading a weekly Newsweek a following passage was found
strikingly relevant: “Experiments show that, in vacuum, pairs of particles can
pop into existence for one brief shining moment, only to quickly vanish. This
dance between being and nothingness is called quantum fluctuation.”185

It is significant that the author of these words found the term ‘dance’ the
most appropriate to describe the process of emanation of particles in the
void and their extinction. Similar associations must have appeared to an
ancient Vedic sage when he sung: 

“When ye, O Gods, in yonder deep closeclasping one another stood, /
Thence, as of dancers, from your feet a thickening cloud of dust arouse. When,
O ye Gods, like Yatis, ye caused all existing things to grow, / Then ye brought
Sūrya forward who was lying hidden in the sea.”
[RV. X. LXXII. 6-7] 

Griffith whose translation we quote adds the following gloss: “The two
verses 6 and 7 are interesting as containing an independent story of the origin
of the World: the gods are said to have kicked up in dancing the atoms, which
formed the earth.”186 The gods spoken about might have been the precur-
sors of Śiva and Parvati often depicted as dancing together. The dust raised
by their dancing feet could be reminiscent of the Cantor’s dust – an idea of
modern science denoting primary stadium of bringing order into chaos.187

The same Author while mentioning predictability as the substantial fea-
ture of science invokes the idea of dance when he writes: “A well known to
all situation of predictability based on simple regularity is dance. Music meant
to be danced usually has regular rhythm… Had it been complicated and irre-
gular, dance would have been difficult.”188 Precisely such a predictability,
which characterises perceptive reality, is generated by the dance of Śiva, for
it is thanks to his dance that “we can discover order where initially chaotic
and disordered activity had been perceived.”189

Among all activities known to man only dance is such one that consti-
tutes its own purpose. One does not dance for the sake of something. One
dances for the sake of dancing. Even sport does not fulfil this criterion for

126

185 Newsweek Magazine, June 13, 1988. 
186 R. T. H. Griffith, The Hymns of the Rygveda, Motilal Banarsidass, Delhi 1995 (reprint), p. 585. 
187 M. Tempczyk, Świat harmonii i chaosu, PIW, Warszawa 1995, p. 126. 
188 Ibidem, p. 18. 
189 Ibidem, p. 163–164.
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more often than not it is practised for the sake of health and recently pre-
dominantly for the sake of money. Only dance is an adequate exemplifica-
tion of play par excellence, which in Sanskrit is termed līlā, play for play’s
sake. The dance of Śiva reflects precisely the conviction that Creator’s ac-
tivity does not have any other purpose beyond or above itself. So believers
are invited to participate consciously in this dance by perceiving their daily
existence as dance. For it does not matter whether we dance joy or despair,
the taste of dance, its rasa is all the same permeated with ānanda – bliss,
which makes us share in the bliss of Dancing Lord. 

Men in India with unusual intuition have been discovering the mech-
anism, which rules the world. They were aware of omnipresent pulsating of
energy and the role of movement in manifestation the world of appear-
ances. It can be presumed that many a time the vision of impersonal, awful
cosmic mechanism appeared frightening to defenceless ‘human worm’
thrust betwix its wheel gears. He therefore tried to comprehend it while
describing and tried to describe while comprehending and in order to tame
it he bestowed upon it human features. This is most probably how the King
of Dancers was born. Consequently man stopped feeling lonely and totally
abandoned to the mercy of elements. He found someone whom he could
adore and thus earn his grace. 

We, the Westerners feeling safe and secure in our towers (sic!), in our
tanks, cars, aeroplanes, and cities, convinced that eventually we shall always
find an unfailing help in our well-equipped hospitals, prefer to call the King
of Dancers simply quantum fluctuation. One wonders, do we know more,
or do we know less than the Hindu. 
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Above: the Sanskrit letter OM; below: The Dancing God Śiva
From the author’s private archive
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Komala Varadan

Solo Indian Classical Dance

India has a unique tradition of solo classical dancing. A beautifully at-
tired dancer appears on the stage and with supple body movements, hand
gestures and intricate footwork, dances her way into the hearts of the spec-
tators. Different regions of India have their own styles of solo dance like
bharatanatyam, kuchipudi, odissi, mohini attam, kathak and manipuri. 

Bharata’s Nātya Śāstra190 is a comprehensive text on dramaturgy and al-
lied arts. To Bharata, drama also included music and dance. Nātya Śāstra
mentions dance as embellishment or ornament to theatre, which was some-
what like a dance drama – Nātya. Over the centuries this has evolved and de-
veloped to acquire a separate identity and status as an art form all its own.

Dance was of two types. Tandava – the forceful, virile type and Lasya191 –
the soft, delicate style. Lasyangas are components of delicate dance. In this,
the dancer-actor plays many different roles. This type of expressive dance
with an import was made part of drama to enhance the rasa, mainly the
Sringara rasa. Bharata enumerates 12 of these expressive pieces or lasyangas,

190 The Nātya Śāstra – The principal theme is the dramatic art which concerns the producers of the plays
as well as those who compose them, the playwrights. There are certain plays which can be only read and
appreciated; but our Bharata wants the plays to be a Drsya Kavya that can be successfully and profitably
represented on the stage. This vital relationship between the literary and the technical aspects of a play has
been analysed by him and justice has been done to both. The dramatic theory as well as practice has been
elaborately dealt with. Hence manual gestures, facial expressions, poetics, music with all ramifications
whether vocal or instrumental, prosody, some points of grammar, costumes, ornaments, setting up of the
scenes with proper background etc. etc. have been thoroughly dealt with. 
In the introduction to The Nātya Śāstra of Bharata Muni, translated into English by a Board of Scholars,
Published by Sri Satguru Publications, Delhi. 2000.

191 According to Dr. V. Raghavan, ‘In drama proper elements or cameos of Lasya could also appear as
integral parts or motifs in the theme itself… But just as drama was enjoyed as a separate art-form, this dance
by a Nati (female dancer) or Nartak (male dancer) was also witnessed as a separate art-form. It is in this con-
nection that Bharata describes Lasya in detail. In chapter III of Nātya Śāstra, its Nritta part involving only
pure dance, without any abhinaya, is described in connection with the stage preliminaries called Pur-
varanga… The second context in which Bharata speaks about it is as a stage performance, in the chapter 
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to be performed by a single dancer, Ekaharya, in the XX chapter of his Nātya
Śāstra. This chapter deals with the ten classes of plays, their names, devel-
opment of plots and their production on stage. Taking a particular idea, any
of these lasyangas can be performed independently. NS. 20. 132-133. (Nātya
Śāstra original Sanskrit Text by Man Mohan Ghosh, published by Manisha
Granthalaya Pvt. Ltd. Calcutta, 1967). See also footnote 190.

Solo classical dance seems to have evolved from ‘Ekaharya Lasyanga’.
What distinguishes Indian classical dance from other dances the world over
is the important role played by the face and the eyes and the expressions on
the face. Very subtle feelings and emotions are also successfully portrayed.
It was strongly believed in India that Art has to communicate and make an
impact on the viewer. To evoke rasa, the emotional response leading to aes-
thetic pleasure in the spectator was the objective of the presentation. The
famous saying often quoted by scholars and authors which is credited to 
Yajurveda goes thus: 

Where the hands go – eyes follow 
Where the eyes go – mind follows 
Where the mind goes – emotion flows 
Where the emotion flows – rasa follows. 

Classical Indian dance is a representational art. Various themes are de-
picted through nritta or abstract, pure dance as it is generally called and
abhinaya – mime and expression, which is the interpretative part. Nritta
consists of footwork and movements to various rhythmic patterns and
again this is used more as embellishment to the interpretative sequences.
Abhinaya, which expounds a theme, is defined as movements for suggest-
ing rasa and bhava. The prefex ‘abhi’ – ‘towards’ and the root ‘ni’ – ‘to carry’,
combine to mean representing (carrying) to the spectators. Abhinaya is the
means for carrying to the spectators the beauty and the many enjoyable as-
pects of a poem or song which cannot be adequately appreciated by just
reading or reciting it. It is the aesthetically beautiful and imaginative
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devoted to the ten varieties of drama. Here he says that it is to be danced by a single danseuse – Ekaharya
and that the performance comprises a series of emotional pieces which may be interlinked into a contin-
uous theme – Ekartha or stand, each separately, prthagartha – just as today in a Bharat Natya recital;
these are called lasyangas… In the third description of Lasya, which occurs in the Tāla chapter, Bharata
deals with it from the point of view of its prayoga or performance…’ 
Bharata Nātya – In the opening paper of the Dance Seminar held by the Sangeet Natak Akademia, Delhi. 
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presentation of various moods and emotional states of the character por-
trayed. For this the dancer uses symbolic gestures called mudras and emo-
tive expressions called bhavas. 

Mudras are the gestures with fingers and the palm and in the classical
dance they are put to the most creative and poetic use. Bhava is the emo-
tive expressions put forth by the dancer. It is the mirroring of the inner feel-
ings, one can say. Abhinaya is that which conveys the meaning intended by
hand gestures, stylised body postures and facial expressions. For the solo
dancer her body is the instrument. The eighth chapter of Nātya Śāstra gives
in detail the various movements pertaining to different parts of the body
like the head, face, eyes, neck, chest, back, hands and feet and their usage.
All this is to build up the ‘rasa’, literally meaning juice, refers here, to the rel-
ish, the aesthetic emotions which is the result of the rapport established by
the dancer with the spectator. The concept of rasa was first expounded by
Bharata. According to him, that which is relished is Rasa. In the sixth chap-
ter of his Nātya Śāstra there is detailed description about rasa and bhava. He
makes an interesting statement comparing the rasa experience to enjoying
tasty food. When different spices and different articles and herbs, in dif-
ferent proportions are combined to cook tasty food, the person who eats
it relishes the dish as such and becomes delighted. So also, the spectator
witnessing a performance experiences the aesthetic enjoyment, resultant of
witnessing the various bhavas and rasas put forth/ displayed by the dancer.
(NS. 6. 32-33 and the preceeding prose passage.)192

Following that, many scholars from different parts of India have writ-
ten many treatises on the allied arts of dance, drama, music, poetics, paint-
ing and the rasa theory. Abhinavagupta’s Abhinava Bharati, Nandikeswara’s
Abhinaya Darpanam and Sarngadeva’s Sangita Ratnakara, Bhattanayaka’s
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192 P. S. R. Appa Rao says, “A good chef prepares varieties of food with different tastes and lays the
table so that the entire family enjoy the food with relish, while an actor on stage portrays various bhavas
or emotions that excite sympathetic vibrations in the audience and makes them experience the rasas pro-
duced by the emotions created in them by the actors. The taste of food depends upon the quantities of
sugar, salt, chillies etc. used in its preparation while in natya or drama the rasa or taste in a general sense
depends upon the proportionate presentation of love, humour, grief etc. whilst eating saltishness and bit-
terness are as enjoyable as sweetness and in natya or drama the pathetic, the horrific, and other similar rasas
are as enjoyable as the amorous. The mind experiences pleasure from the various aesthetic rasas caused by
aesthetic emotions. Although some rasas go under the name of sorrow, misery etc. the ultimate result is
the enjoyment of rasa. A transcendental pleasure is experienced through these natya rasas which is akin
to that of brahmananda or Supreme Bliss”. 
In monograph on Nātya Śāstra; Indian Dramatology. P. S. R. Appa Rao & P. Sri Rama Sastry, Naatya
Maalaa Publication, 1967. 
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work on the Dhvany theory are just a few of the very important treatises
on these subjects. For example, Bhattanayaka, gave the opinion that rasa
is experienced by the audience only as a result of the histrionic expression
of an actor who portrays the emotions pertaining to the character in the
play.193 

This exquisite art of solo classical dancing which had fallen on evil days
due to various reasons, received an impetus after the independence of India.
Many students, not necessarily from the traditional families, but from dif-
ferent sections of the society took to this art. Government stepped in to
give further encouragement by way of scholarships, grants, awards, so on
and so forth. Things appeared very bright. One got the impression that the
golden era that dawned would last. 

Today, the modern, educated solo dancer is bewildered. While the
purists would like to preserve intact what has been passed on by genera-
tions, she has been told that her art, dance - is a living art. As society evolves,
art also has to evolve. It has to mirror the changes that take place in the so-
ciety. It has been argued that any art ceases to be alive when it fails to keep
pace with the times and communicate and convey the trends of the con-
temporary life of the community that created it. 

It has already been mentioned that classical dance is a representational
art. How does the Indian dancer depict the development of technology
that has invaded our society in every aspect? Let us take the example of
movement and travel. Walking by a person can be depicted in abhinaya. 
A girl walking happily with her sakhi (a friend) or a man walking in an ine-
briated condition can very well be depicted and the difference clearly
brought out in abhinaya. If someone is running or travels on a horseback
or chariot, that can also be depicted. But, if one travels in a car, bus or flies
in an aeroplane, how can that be depicted? It is the wheel and steering that
have revolutionized travel. 

132

193 Rasa is recognized as the most important ingredient since the time of Bharata. Rasa is not only the
soul of poetry and drama, but also of music, dance and painting. It is considered to be a yardstick to meas-
ure the excellence of Art. In drama (here we can take it for dance) when the spectators experience rasa, emo-
tions lose their ususal worldly characteristics. The rasa in a performance is realised in a detached
contemplative mood. The spectator’s egoistic self gets submerged and his emotions become universalized.
The universalisation explains the paradox of participation and detachment. Though the spectators take part
in the pains and pleasures of the hero, they do not undergo the emotions to the extent that they would have
done in real life. In sum, rasa, being an aesthetic experience of both the creator and audience, comes alive only
when truth joins hands with the emotions of the heart that passes through the alchemy of imagination. 
In Rasa in Sanskrit Drama by Prof. Princy Sunil, The Indian Review of World Literature in English, Vol. 1, No.1.
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Let us take another aspect – sending a message. In the traditional dance
performance, writing a letter can very well be depicted and expressed. Hold
the Pataka mudra (a) in the left hand depicting holding of paper and the
Hamsasya mudra (b) in the right hand to suggest holding a pen and hold
it above the upturned palm of the left hand, imitating writing. Make it ap-
pear more realistic by feigning expression of thinking by slightly raising the
face and knitting the brows and then look down again and act writing.
After that you can even show folding of that paper and call your friend,
give it to her and plead with her to take it and deliver to your lord and mas-
ter. Conveying of a secret can be depicted by holding one palm by the side
of the mouth and act whispering in someone’s ear. Today’s dancer wonders,
with the blitzkering of communication technology – with the use of cell-
phones and computers to send messages, how that could be depicted in 
abhinaya. 

(a) When all the fingers are extended keeping them close to one an-
other with the thumb bent, it is called Pataka mudra. 

(b) When the thumb and the forefinger are joined and the other three
fingers are stretched, it is called Hamsasya mudra. 

That apart, the dancer has to contend with other things also. The liv-
ing pattern of people has changed. Their mindset has changed. Everyone
is busy and wants things to be delivered fast, faster, still better instantly.
The leisurely pace of the concert / recital format is not welcome anymore.
How will the dancer cope with this demand when the basic aim is the
leisurely development and savouring and enjoyment of rasa? 

The present day organizer and patrons want some variety that will cater
to the fusion liking and noise loving youth. They want to bring in high tech
music and stage craft to produce a dazzling effect and stun the audience.
The already bewildered dancer experiments with new themes combined
with techniques hitherto considered unsuitable for a classical performance.
Some experiment with new movements, bolder and more acrobatic, outside
the grammar. Also a trend has developed to shift from the solo to group
dancing with pleasing alignments. Many recognized solo dancers try this
with their students, using the same techniques. The human eye and mind are
capable of focusing on one thing only at a time. In a group presentation,
with a number of dancers on stage, the spectator cannot concentrate on fa-
cial expression or abhinaya but can enjoy the alignment and realignment of
the dancers and the interesting patterns they weave. Abhinaya and the facial
expression will have to be sidelined. 
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Technology has invaded the scene in yet another way, in the form of
television and video. On the one hand a variety of entertainment is avail-
able in one’s fingertips in the television at home. The inclination to go to
an auditorium to watch a performance requires an effort. All cities have ex-
panded and those interested may be living in outlying areas. On the other
hand, the dancer gets more opportunities to reach out to a wider audience
through television and video. There is one snag. When the dancer performs
in the auditorium, the spectator gets the full figure view of her all the time.
He sees the abhinaya in the full body stance- the coordination of the head,
face, neck, and body and leg movements combined with hand gestures and
facial expressions. In television shows, if the dancer is shown full figure, the
image will look small. In close ups, she will be seen in parts, focused either
on face, gesturing hands or on feet. It does not create the same impression
as watching a performance on stage. It is the total view along with the at-
mosphere in the auditorium that impresses the viewer. 

The brain in man wants the thrill of technology. But the mind and inner
soul of man long for peace and tranquility and go after it. Otherwise why do
we go in search of peace, to far off places, to a spot of natural scenic beauty
on holidays wanting to “blissfully” forget the hurry burry of city life, tight
working schedule and the noisy surroundings? There lies a clue in support
of our solo dancer, who depends on no props, no high tech support and who
uses her ten fingers, face, body and feet to communicate and convey themes
that are classical and evoke sentiments that find a response in the spectator.
Somewhere the dance touches his heart. He is drawn to it. 

After all, the rasa theory is based on human emotions that have not
changed over millennia notwithstanding technological development. In
classics and classical themes situations and people are idealized. For exam-
ple Krishna and Rama are icons. Krishna is an idealized child, lover and
preacher. Rama is an idealized son, husband and king. This makes it easy for
generations to recognize them and identify themselves with them. 

Human values and affection have not changed over the ages. Child 
Krishna played in the mud, stole butter and in the process broke pots and
got caught. Though Yasoda, his mother chided him, did she not derive
pleasure looking at her mischievous brat and fondly hugging him? Is it any
different today, the affection between a modern mother in a hurry to go to
office and her mischievous child who is caught tampering with her mobile?
Doesn't she immediately snatch the mobile and raise her hands to thrash
him but instead hugs and rushes away? 
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Krishna’s Radha waited for him in the Nandavana (a garden). Today’s
heroine waits at the bus stop or the coffee shop for her heart throb to come.
The feelings and emotions experienced during the wait – the surging of
love with which she came, the expectation the doubt whether he would
come or not, the disappointment and disapproval of the delay, the anger or
the pretence of it at the sight of the lover, all these emotions remain the
same and will remain the same in any society. The solo dancer scores at the
communication level of these feelings and emotions. Dance is filled with
the vitality of human feelings and emotions. That is why it does not be-
come stale even after being repeated many times. Every time the dancer re-
peats an item it feels like a new item and she is able to impress the audience.
What distinguishes a great artist is that she is able to cast this magic on the
audience every time she performs. 

The technological developments also help in a different way. Imagina-
tive use of stage lights, front and side lights, focusing lights and back light-
ing techniques can indeed add to the effect of the performance. I have seen
such imaginative use of technology at appropriate sequences. 

In Indonesia, in the Prambanan Temple in Java, Ramayana is presented
as a dance drama every evening. In the episode where Lakshmana leaves
Sita alone in the forest and goes in search of Rama, he draws a line – the fa-
mous Lakshman Rekha as it is known and asks Sita never to cross that line
under any circumstance. While the dancer in the role of Lakshmana was
acting the drawing of the line, a laser beam from above, synchronized with
his hand movement enhanced the effect of drawing the line. It really added
to the effect of the scene. 

Again, inventive choreographies have emerged using the same techniques.
I myself have done some. I have conceptualized, choreographed and danced
the epic of Ramayana as a solo dance in the Bharatanatyam idiom. Ra-
mayanam has always been presented as a ballet. I took up the challenge of
presenting it as a solo performance. I chose the version written by Sant Tulsi
Das, ‘Sri Ram Charit Manas’ which is in Avadhi, not a South Indian lan-
guage. I selected verses from the epic poem, set them in the pattern and se-
quence of items usually presented in the South Indian Bharatanatyam recital.
Concurrently I ensured that the story of Ramayana is narrated in perfect se-
quence. After the pieces were set to music, I did the dance choreography. No
doubt, it was a challenging task. Before the first stage performance in 1991,
there were many queries as to how an epic like Ramayana can be presented as
a solo performance. I assured them that it can be done in the narrative mode.

SOLO INDIAN CLASSICAL DANCE 135

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:50  Page 135    (Black plate)



KOMALA VARADAN

In fact that was how I had conceptualized and choreographed the entire per-
formance, an episode after an episode. The programme was a huge success
and I received accolades both from the public and the press.

In the solo dance, the dancer being the narrator and communicator, she
is the focus of attention of the audience. While the dancer is on stage danc-
ing, acting, she together with the spectator knows that it is not a real life sit-
uation. She has to imagine herself to be the character she portrays and bring
out the imitative and emotive presentation. 

The dancer’s performance should be so arresting, the spectator should
slowly but surely get involved in the performance, and savour the rasa. (See
Note 193.) This aesthetic experience can lull him into temporarily forget-
ting his personal worries and other concerns and elevate him to a level of
ananda. This ananda – a state of bliss is considered the ultimate aim of any
art form says Abhinavagupta. In real life an accident or tragedy would evoke
sorrow and pity in us. But witnessing it on stage, it is bereft of any personal
association. And, it is for this reason in the experience over tragedy we find
as much enjoyment as in comedy, he says. 

To be able to achieve this, the dancer must be highly trained and well
versed. What the dancer wants to convey, her deeply felt inner experience
may be of very high quality or an excellent idea, but if she is not equally
equipped or is inadequate in expression, it will be a bad realization or exe-
cution and will not create the rasa as desired. 

Bharata in his Nātya Śāstra mentions the all inclusive quality of natya
in the first chapter itself. 

The compilation of teachings on dharma and artha and a projection
of all the present and future deeds of the world, Inclusive of all the Śās-
tras and all the picturesque details of depiction through sculptures, the
fifth Veda is the historic Nātya Śāstra which I am describing now. 
NS. Chapter 1.14,15.

There is no science or art, no craft or skill, No yoga and karma that is not
within the scope of drama. 
NS. 1.116. 

To quote Prof. K. Krishnamoorthy, from his paper on Traditional In-
dian Aesthetics in Theory and Practice, “The general postulate of aesthetics
underlying the Nātya Śāstra is thus unmistakable. The creation of art is 
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not the work of an amateur but of an expert, of one who has mastered all
knowledge and understood the mystery and meaning of life.” 

What is the future of solo Indian classical dance and can it survive are
some of the questions that arise in our minds. I firmly believe that solo
dance will surely survive. Public response is increasing. It is not confined to
India alone anymore and its boundaries have widened. But, the practi-
tioners of the art must be serious. Dedication, patience and perseverance are
the prime requisites of the aspirants. Long and good training under well
versed teachers, total concentration and devotion and versatility can raise
her to the level of perfection expected of an accomplished dancer in the
texts who can create the rasa experience in the spectator. 

According to Ananda K. Coomaraswamy, the celebrated authority on
Indian art and aesthetics in the Indian dance, nothing is left to chance:
Since it is the action and not the actor that is important, there is no scope
for amateurs on stage. 
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Performance by Komala Varadan, New Delhi , India. 

Prakritim Vande 

(A programme devoted to Nature conceptualised, choreographed 
and danced by Komala Varadan, alongwith the projection 

of colour slides taken by her as a photographer)

Offering
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Our sages over the centuries have drawn attention to Nature and 
environment and their vital importance to the existence of all beings. They
have dealt elaborately with the cosmic law that governs all the phenomena
in the Universe and the equilibrium that is maintained. 

Symbolically rain has been described as the link between Heaven 
and Earth. It has been said that for the realization of cosmic harmony 
the prerequisite is the existence of a proper relation between Earth and
heaven.

When we think of Nature, it is Surya, the Sun that comes to mind.
Without the Sun there is neither Nature nor atmosphere. Sage Yag-
navalkya says that Surya is the very eye of the Universe. It is he who makes
it possible for us to perceive the world and he exists so that others may
exist – ‘prarhita nirato ravihi sada jayati!’ 

From the Sun we derive the seasons. Like clockwork the seasons change
and follow each other in an order. The Indian genius has divided the year
into six seasons unlike the West, which has only four seasons. In rain alone,
we have the light drizzle and sunshine alternating weather of shravan and
the heavy downpour of the monsoon. While shravan is pleasing and sooth-
ing after the severe heat of the summer, the monsoon causes flooding and
destruction. During Shravan deer come out to play, the peacocks spread
their feathers and dance and girls gather flowers for worship. There is gai-
ety in the whole atmosphere. 

Come monsoon, the mood changes. People are forced indoors. Ani-
mals and birds seek shelter. There is lightning and deafening thunder. It
begins to pour as if a lid has been removed suddenly. Water gushes out
breaking banks. Man is rendered helpless before the fury of Nature as we
have very recently witnessed during Tsunami. Man started to settle down
in groups. Villages came into existence nearby water resources. The flower
laden trees surrounding the trees, the lotus ponds, the water falls, the me-
andering brooks, the sweet song of the cowherds made one wonder if this
was not the heaven on earth! A Malayalam poem by the famous Changam
Puzha has been choreographed by Komala to depict the scene. 

How did man perceive Nature? The perception was not about the
physical features and realities. He always perceived Nature according to his
moods. When he was in a happy, joyous mood, Nature was glorious. ‘Oh!
how beautiful!’ he exclaimed. The flower seemed to blossom to the song of
the bird. Nature and life were like a rainbow, so to say in the words of the
Kannada poet, K. S. Narasimha Swamy. 
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This depicts looking out. It could be to find out if someone expected was coming. 
Or, if it was raining , or what is the weather like. Or, what is happening outside 

Krishna has broken something. Mother Yasoda complains, ‘Look here’… –
coordinated posture, hand movement and expression
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Lo and behold! When man was upset or in a bad mood, the same things
seemed to irritate. Sant Tulsi Das describes Ram’s mood after the separation
of Sita in the following manner. The fresh leaves appeared as tongues of
fire, the rain… clouds seemed to be pouring hot oil, the lotus buds looked
like spears planted, the cool breeze was like hissing of the snake, etc. 

The ancient wisdom of India has a word of caution for man. The Yajur
Veda advices man to live in harmony with all elements in Nature. The
Shanti sloka emphasizes the need for peace in the outer space, the skies, on
earth, in the ocean, forests, animal and plant life, in all the eight directions,
peace with oneself and everywhere. It even seeks peace with fire. 

What coincidence! Have not our modern scientists started emphasiz-
ing the same things saying that man should not abuse Nature and environ-
ment in the name of development. 

Rain is celebrated in India. When Krishna was born at midnight, it was
raining. Vasudeva carried Him to Yasoda’s place in rain, Adisesha himself
becoming the umbrella for the new born baby. There are any number of
poems and songs on rain and rainy season in all Indian languages. 

Choreographing the programme ‘Prakritim Vande’ on Nature, I wanted
to depict rain in dance. I had selected Mahakavi Subramanya Bharati’s
poem in Tamil ‘Mazhai’ – Rain for choreographing into dance. 

Bharatanatyam with its abhinaya is a language in itself. Abhinaya is ac-
tion, reaction, expression all combined in one, to so say in simple terms.
While one can depict the flash of the lightning in action, thunder has to be
depicted by the reaction to thunder – with a sudden jerk closing the ears
and with appropriate expressions. Then the rain… the varsha. I thought of
it as drops falling down, then the drizzle, then gaining strength slowly and
at last the heavy down pour. Music, rhythm and movements of the hands
and feet synthesizing I could very successfully conjure up the feeling of rain.
It is a satisfying experience.

KOMALA VARADAN142
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Rekha Tandon

The Symbiotic Relationship between Indian Dance
and the Yogic Chakras

Introduction

The fundamental purpose of all classical Indian dance has been union
with God through bodily transcendence; in this the technique of dance
has served as a route to self-knowledge for centuries. These artistic tradi-
tions have taken their present form as regional variations of a mother tra-
dition, nurtured through time in Hindu temple environments, until recent
history. Excellence in a contemporary performance of these dance forms is
judged by whether it goes beyond merely describing union with God to
being experienced on subtler levels, as a ‘coming together of matter and
spirit’, for both a performer and a viewer.194

In the western dance practice, the early American modern dancers Ruth
St. Denis, Isadora Duncan, and Martha Graham experimented with how to
forge links between matter and spirit through the medium of the dancing
body. They did this within a dominant climate of Christianity without ref-
erence to a cultural blueprint. This required them to “challenge, criticise,
and redefine” what was meant by “matter” and what was meant by “spirit”
as “this dualism itself ” had “been used to exclude dance from religious
life”.195 In the process, they articulated individual visions of movements

194 In the western world “…the relationship between meaning and form is mutable, optional, elective,
(and individual)… In fact adherence to a particular meaning as attached to shape/form/ image is con-
sidered a decorative rather than an artful act – and the very measure of creativity is supposed to be 
a piecing together of new links between meaning and form, matter and spirit… One might say that 
a Western approach to dance (and art) offers not knowledge openly undertaken inquiry into a multi-
plicity of private versions of potential meaning…” Statements made by Hadass Harel, Arts Psychothera-
pist and PhD canditate, in an email discussion with this author. 

195 Statement made on email to this author by Kimerer L. LaMothe, author of Nietzsche’s Dancers:
Isadora Duncan, Martha Graham, and the Revaluation of Christian values. “Duncan, for example, developed
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and choreography as they forged “new links between meaning and form,
matter and spirit”. Dance served not as a tried and tested path to self-knowl-
edge, as it had in the Indian context, but as an “openly undertaken inquiry
into a multiplicity of private versions of potential meaning". This ‘open in-
quiry’ has compelled contemporary dance to continually reinvent itself. In-
dian dance in contrast has focused on the sanctity of traditional form, as this
is regarded as indispensable for achieving its spiritual endobjective. Today,
form has become more important thancontent. This has given rise to the
view amongst both classical dance practitioners and viewers that that the only
valid way forward for such traditions is in the ‘footsteps of the Guru’. As a re-
sult, theclassical traditions are regarded as being intrinsically limited in satis-
fying contemporary requirements for a fulfilling dance practice.

This article seeks to expand this understanding of Indian classical dance
technique by addressing the issue of embodiment in the stipulated re-
quirements for ‘correct form’. It suggests that if dance is embodied with the
‘technology’ of yoga, which would seem to have been its original basis, its
‘content’ will be restored. It can then serve as a vehicle for creating chore-
ography that is classical but not traditional, and that successfully meets the
requirements of a contemporary dance practice. In this, classical techniques
prove their timelessness.196

Dance and Kundalini

In Hindu tantric teachings, which are the bedrock of yogic and Vedic cul-
ture, the ‘experience of enlightenment’ was represented by vivid imagery.197

144

her dance as a practice of awakening ‘soul.’ ‘Soul’ for her was a physical consciousness, a sensory awareness
of herself as one moment in the infinite rhythmic movement of the Universe… Dance, for her… is thus
itself ‘religion’ because it enables us to have and communicate an experience of matter itself as divine…
Graham, by contrast, inspired by the tradition of yoga, created a dance technique based on the rhythms
of breathing.” … “Their work has been picked up by some practitioners of ‘sacred dance’ or ‘liturgical
dance’ in largely Christian settings, and all within the past 100 years.” Ibidem. 

196 In my opinion, the most significant contributions to formulating a new vision for Indian dance
have been from Chandralekha in Bharatnatyam and Daksha Seth whose primary discipline was kathak,
but who subsequently worked intensively with martial arts. Other influential artists have been, and still
are, Leela Samson in bharatnatyam, Kumudini Lakhia and Aditi Mangaldas in kathak. What is of inter-
est to this article is their common engagement in varying degrees with the principles of hatha yoga. Works
created during the course of this author’s practice-based PhD at Laban, London completed in 2005 (more
information on website www.danceroutes.com) have stemmed from a similar search. 

197 The Saradatilaka of Laksmana-desikendra, c. 11th century AD, for instance. 
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Potential human energy coiled in the form of a serpent was located at the
base of the spine. This energy, called the Goddess Kundalini, uncoiled and
ascended the subtle sushumna channel within the spinal cord when en-
lightenment happened. 

Her ascent occurred in the natural course when pingala and ida (etheric
channels located on two sides of sushumna), seen as embodiments of the
psychic impulse for action and for rest, were balanced.198 Swami Satyananda
Saraswati, founder of the Bihar School of Yoga states that yogis have de-
scribed their experience of the Kundalini phenomenon as an “explosion”
triggered by equilibrium in energy within subtle body channels, causing the
streams of ida and pingala energy to fuse in the third eye or ajna chakra,
whereby unconscious areas of the brain experience consciousness199. The
Kundalini phenomenon is not known or discussed within the present clas-
sical odissi dance tradition, though its forerunner, Orissan temple dance,
was practiced as a tantric ritual for centuries. This was primarily because
tantra and “anything tantric” had come to be misunderstood, feared and
misrepresented during the course of time. 

The 20th century Gurus of odissi however valued the importance of spir-
itual ideas and used the term moksha (liberation from death with no need
and further rebirth), for the concluding item of the five-part odissi recital
they structured. The movement features of the present odissi dance tradition
indicate that it has an unconscious leaning towards tantra’s image of the 
ascent of Kundalini. The central vertical dimension of the body, passing
through the head and the space between the feet, is traditionally called the
Brahma sutra or Creator’s meridian, sometimes described as the link be-
tween earth and sky. Emphasis is placed on marking rhythms with the lower
body held with knees open outwards, while being lowered towards the
ground, a device which constantly impacts the base of the spine. Movements
of the torso, neck and head are ‘powered’ by this lower body. The spine 
is maintained upright while dancing and the limbs are moved symmetri-
cally in space around this axis reflecting mathematical order and internal
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198 “The autonomic nervous system has two components of sympathetic and parasym pathetic nerves
which have a reciprocal relationship, one being active while the other is passive. In yogic terms, this cor-
responds to the ida and pingala nadis. The sympathetic nerves (pingala nadi) are responsible for excita-
tion and arousal, while the parasympathetic nerves (ida nadi) are responsible for relaxation… the right
nostril is linked to pingala nadi and the left nostril is linked to ida nadi.” Described by Swami Niran-
jananad of the Bihar School of Yoga in Prana Pranayam Prana Vidya, p. 28–29. 

199 Kundalini Tantra, p. 341. 
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harmony. Dance occurs through flexibility of joints more than through
strength of muscles and the upper body parts are evenly stressed and re-
laxed. The effect of dance sequences that use the torso symmetrically is an
application of equal pressure on both sides of the lungs. Assuming that this
encourages balance in breathing between left and right nostrils, this is sig-
nificant. Equal patterns of left and right nostril breathing have been per-
ceived to be a prerequisite for harmonizing ida and pingala energies in the
body necessary for the flow of energy in the sushumna nadi and the conse-
quential experience of heightened states of consciousness. This is one of
the primary objectives of breath control or pranayam practice in yoga.
These features, by and large, constitute a common approach to dance in
the varied Indian dance traditions. 

The generally believed objective of Orissan temple dance by devadasis
was that it was a performance to worship and please God. It constituted 
a ‘mortgage offering of self ’ to the deity by the female dancer, on behalf of
the community of worshippers. Being a tantric ritual however it would also
have been a means of becoming Godlike through the act of dance as “…ac-
cording to the very nature of its principles a deity could be adored only by
becoming the deity oneself…The unfolding of self-power (atmashaki) is to
be brought about by selfrealisation (atmadarshana) which is the aim of
sadhana.”200 Hence, in the Shakta tradition, which gave form to the de-
vadasi ritual in Orissa’s medieval temples, the act of dance could well have
been perceived as a means of becoming Shakti for the dancer-devadasi; the
nature of this phenomenon is being explored here. 

Principles of Yoga, the “Witness Self ”
and the Phenomenon of Dance 

A useful starting point is to view the physical practice of dance per-
formed with a spiritual objective within its larger philosophical landscape.
Patanjali’s Yoga Sutras are considered a definitive classical work on the sub-
ject of mental disciplines to achieve the end purpose of self-recognition
and universal consciousness. Deshpande (1979)’s commentary on Patan-
jali’s Yoga Sutras201 draws attention to the idea that yoga was a “means of

146

200 N.N. Bhattacharya, (1999: 40). 
201 P.Y. Deshpande, (1st Indian edition), pp. 1–3. 

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:50  Page 146    (Black plate)



looking” at reality. He describes these sutras as ‘statements of fact’ arrived
at by “alert awareness” about our existential situation, on the part of an-
cient seekers of enlightenment. The basic premise on which Patanjali builds
his school of thought and practices is that human consciousness comprises
of two distinct parts: ‘mundane awareness’ and the ‘existential seer’. Mun-
dane awareness is centred on awareness of the individual self and what it is
able to perceive of the world. This self is a complex of ideas about ‘I’ ness,
i.e. I am seeing, I am dancing etc. The individual is built around these struc-
tures of consciousness. This self has programmed likes and dislikes. Every
time the mind exercises choice, it triggers further ideation. 

Memory built on the past hence propels the future, and constitutes an
entrapping ‘matrix of temporality.’202 In this process man is ‘bonded’ and
not free as “The action of freedom imprisoned in perpetual choice making”
is a state of bondage. He does not have a natural ability to ‘not choose.’203

Freedom from this constraint achieves the goal of yoga. Hence an impor-
tant step to yoga is free inquiry, where self-consciousness is recognised for
what it is – an incorrect point of inquiry because the basic relationship be-
tween man and the world around him is conditioned by the limitations of
his ideational mind. Along with this self, we have a witness self or higher
Self. Deshpande introduces this Self as the ‘existential seer’.204 The yogi ex-
ercises free inquiry and investigates the nature of reality in meditation, by
tuning into this Self, so that “one’s mind remains stationary and only pure
perception is allowed to operate on all the impulses emerging out of one’s
conditioned consciousness”.205 Hence the existential nature between the
self and Self is the starting point for meditation on the nature of reality.206

Mental alertness to the difference between ‘mundane consciousness’ and
the ‘existential seer’ required for yoga, have resonance in the discourse on
the phenomenology of dance. Maxine Sheets-Johnstone states “The dance
comes alive precisely as the dancers are implicitly aware of themselves and
the form, such that the form moves through them: they are not agents 
of the form, but its moving centre.”207 … “It is only as the dancer reflects
upon herself apart from the dance that she is no longer with it, and in 
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202 Ibidem, p. 30. 
203 Ibidem, p. 21. 
204 Ibidem, p. 3. 
205 Ibidem, p. 7. 
206 Ibidem, p. 9. 
207 M Sheets-Johnstone, (1979: 6), 2nd edition. 
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consequence, destroys the illusion… As soon as she becomes self-conscious,
the audience is aware of a separation of the dancer from the dance.”208 In
this description, dance ‘comes alive’ when the self is fully engaged in its
chosen activity, without the distraction of other self-centred thoughts. This
is akin to the state of ‘ego-less awareness’ in which dance would be per-
formed by the dancer as the ‘existential seer’. 

It can be suggested therefore that the phenomenological experience of
dance performed with full involvement, was a means of transcending ‘mun-
dane consciousness’ and being centred instead in ‘witness awareness’. Hence
dance performed with ‘implicit awareness’ as described by Sheets-John-
stone is essentially yogic in nature and is paradoxically experienced with
both ego-detachment and fullness by the performer. From the perspective
of the audience, Sheets-Johnstone states that “Judgements, beliefs, inter-
pretations are suspended: our experience of the dance is free of any manner
of reflection. We are spontaneously and wholly intent upon the form which
appears before us, thoroughly engrossed in its unfolding”.209 Such audi-
ences are described as being rasikas in Indian aesthetic theory, which has 
a long history of discussing the subject of the transcendence of body by the
creation and tasting of rasa. Performing and watching performances with
the objective of experiencing such detached states of mind was perceived 
as being spiritually beneficial and would account for the centuries of close
association between dance and religion in the Indian tradition. 

Odissi’s Ritual Legacy

All tantric rituals, of which the devdasis dance constituted a part, were
performed as a means of experiencing divinity and were essentially of two
kinds: sadhanas (associated with yantras, mantras, secret mudras and kriya
yoga practices) used by adepts and their initiated disciples; and upasanas,
perceived as devotional offerings which any devotee could make, that are
meant to please the deity. 

As mentioned earlier, the dance ritual was a ‘courtesy to please’ the
deity, and had its place along with the food offered to the deity in the tem-
ple. In this context it would seem to have been an upasana. The Odissi tra-
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208 Ibidem, p. 39. 
209 Ibidem, p. 4. 
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dition was constructed on the premise that it was so. Dance performed as
upasana would be ‘yogic’ according to Patanjali’s description of the term,
when performed with bhakti (devotion) and full involvement. Through ab-
sorption in the act of dance, the dancer disassociated from the sense of 
‘I’ ness. In this way a separation of body and consciousness was achieved.
This allowed for the recognition of the difference between ‘mundane con-
sciousness’ and the ‘Witness Self ’ and the latter’s identification with the
deity being addressed. This process required sustained effort for mastery
over the mind’s natural inclinations but resulted finally in the body becom-
ing ‘an object of offering’ and consciousness becoming ‘one with Spirit’. 

Despite dance being commonly viewed as an upasana, it is likely how-
ever that the medieval Orissan temple dance ritual was undertaken as con-
scious tantric sadhana. In Jagannath worship, through which dance
flourished for centuries, the dancer was the “wife” of the Lord and the tra-
ditional symbolism of her sexual union with Him was her dance before the
altar. This ritual role makes direct reference to the transmutation of sexual
energy into Kundalini energy, a well-known theme in tantric sadhana. To
those worshippers who viewed it as such, the dance ritual could have served
the purpose of a symbolic physical union between the worshipper and the
deity it addressed, and understood to represent the internal merging of con-
sciousness with energy. Through the daily performance in the temple of
the Gita Govinda, which celebrates the mystic-erotic union of Radha and
Krishna, this idea was shared with devotees at large. Sexual intercourse
sculpted on temple walls was hence considered auspicious and necessary
as it too was an expression of this concept. 

Tantric sadhanas were concerned with the activation of Kundalini 
and Her ascent through the spinal chakras or ‘vital points’, using mantra,
yantra and mudra. All creation was regarded as having manifested from
mantra, or sound energy, and mantra in turn was considered to have the
ability to manifest forms of energy and matter. 

Another central perception was that divine energy was ‘harnessed’ by
geometric order, which took the form of geometric cosmic diagrams called
yantras that became vital tools for ritual. Mantras and yantras were used
along with hand gestures, or mudras, to magnify thoughts and cause the act
of worship to acquire even greater potency.210 These together constituted
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210 “…Experience shows that gesture emphasises and intensifies thought… The body is made to move
with the thought.” Woodroffe in Shakti & Shakta, p. 304. 
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a powerful means of releasing dormant psychic energy and accessing psy-
chologically higher (i.e. more integrated) states of being, which was the es-
sential technique of sadhana. 

A vital benefit of intending to use the body as a means of liberation
through sadhana and working with tantric ideas and tools in classical dance
techniques, is that it compels the dance to be embodied from ‘inside to out-
side’. The experience of the movement becomes as important as its external
classical form. This ensures somatic thinking and consolidates the vitally
important personal reference point needed for excellence in a formal clas-
sical dance performance on stage. 

Realising the Divine Body

In tantric sadhanas, the living physical form of the human body was
seen as a multi-layered object, to be used by the sadhaka as a ‘map of the uni-
verse synonymous with the Body of God’. It required to be negotiated like
a yantra to experience its true nature as maya, or changing illusion, and its
essence as constant God-bliss. The visible body, made from food and
formed by five natural gross elements, was called the ‘food sheath’, or an-
namaya kosha. Breath permeated the body’s material substance and was
seen as a body in itself, called the pranamaya kosha. The instinctive mind
permeated all tissue and was known as the manomaya kosha, or ‘mind
sheath’. The individual’s consciousness, with personalized, changing likes
and dislikes, controlled the instinctive mind and comprised the vijnana-
maya kosha, or ‘intellectual body sheath’. ‘Bliss’ provided a substratum for
all these four bodies and was known as the anandamaya kosha. Ritual wor-
ship was fundamentally a consciousness expanding process resulting in ex-
periencing the body’s substratum of ananda, and the tantric body map
provided the symbol-based tools for doing this. The vital energy centres in
the body, or chakras, were seen as key points for negotiating entry into the
body’s subtler realms. 

The most important chakras were located in the spinal cord and closely
linked the five body sheaths along the length of the central spinal cord.
They extended their control via a network of nadis, or subtle channels,
from the spine to the whole anatomy. The ida and pingala nadis on the left
and right of the spinal cord were central components of this system and
permeated the body’s bilaterally symmetrical form with bipolar principles.

150
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Heat and coolness were regulated through a natural alternating of breath
between the right and left nostrils. This affected the quality of life force, or
prana, flowing through the nadis. The right (hot) ‘solar’ breath stimulated
digestion and all activities requiring power and action. The left (cool)
‘lunar’ breath stimulated thought and feeling. An essential step in negoti-
ating the body map was developing awareness of its spinal chakras. The con-
nection between the five bodies could be realised through different
techniques, especially the practice of regulated forms of breathing that drew
breath consciously up and down the spine, ‘piercing’ and clearing a con-
scious passage through its chakras. Hence breath control (or pranayam) 
became central to achieving the integrated functioning of body-mind-
consciousness and of attaining self-realisation. 

As a result of such perceptions, God consciousness was a tangible state
to be achieved through sadhana, or practicing a charted course of mental
and physical disciplines, and experiencing the body as a multi-layered
‘mayic illusion’. The tantric tradition provided a means, through sadhana,
to act dynamically in response to the yogic teaching (described above) that
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Fig 1: Tantric body map locating spinal chakras
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the chief obstruction to the view of the self as divine was caused by the
identification of the individual’s mundane consciousness with the ego. The
description of the human body as a microcosmic map of the cosmos, com-
plete with chakras and their presiding deities, was a diagrammatic arrange-
ment of spiritual power. Sadhana using this map provided a means of
removing the limiting tendency towards ego-identification, so that the real
nature of the self was perceived. This map served as a blueprint of what this
spiritual tradition believed the “individual would most certainly grow into”
… “if there were not obstacles and inhibitions” (primarily that of false ego-
identification) hindering him “from becoming what he is really meant to
be.”211 Repeated psychological impregnation with the image of the deity in
ritual by the sadhaka is similar to holding Jung’s ‘end product of Individu-
ation’ in mind. 

Dancing with the Tantric Body Map

Intending the dance as an offering to God, using the medium of body
movements, gestures, music and literature as tools to this end, is an effec-
tive means of infusing the dancer with the larger power and personality of
the deity. The process facilitates an expansion of consciousness where ‘ego-
identification’ with the self is progressively dropped, and ‘true identifica-
tion’ with the Self/deity becomes consequently a lived experience. This
process is greatly facilitated by: viewing the body as a yantra; viewing the
act of dancing abstract movement patterns as a process of drawing virtual
yantras in space; and projecting movement from spinal chakras. These tasks
function as elements in the process of embodying dance as sadhana. 

Embodying geometric form as yantras

In the language of yantras, the triangle defined a taut, dynamic energy
field and signified the element fire; the square was recognized as embody-
ing the attributes of Earth and of representing stability; water was repre-
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211 C. G. Jung introduced the concept of psychic energy as libido and its transformation in the human
being through the process of "Individuation". According to Jung, each individual is naturally driven to
actualise his or her real nature through the "instinct of Individuation" if unobstructed in becoming what
he was meant to be. C. G. Jung, The Psychology of Kundalini Yoga, p. 4. 
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sented by the crescent moon; air was represented by the circle. Ether, the
subtlest element, was signified by the bindu, or dot. These geometric forms
were used in different combinations and served to bring the five elements
together to represent specific natural forces. Geometric form underpins
classical Indian dance as an unconscious scaffolding and, if consciously em-
bodied as a yantra, gives dance tremendous power and energy. 

Reverence for geometric shape and form can be seen in odissi’s body
designs and spatial patterns. The two basic body pivots of odissi are strong
geometric shapes (chowk, or square, and tribhanga, or the ‘triangular three
bends'), both formed by a lowering of the body towards the earth. Due to
this, the odissi dancer’s kinesphere can be described as being ‘condensed’
and ‘concentrated’. The limbs move within the kinesphere in their natural
zones on prescribed paths or ‘lines of stress’ forming a constantly varying
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Fig 2a: Chowk
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network of geometrically forming virtual lines. Movement phrases are
punctuated by held, still positions; a phenomenon reflective of odissi’s
strong roots in temple sculpture. These approaches to movement are main-
tained as an almost constant feature throughout the duration of the danc-
ing process. If these ‘virtual spatial progressions’212 could be remembered,
the form created would be akin to a yantra, divisible into squares, circles and
triangles. 

154

212 ‘Spatial progression’ and ‘virtual spatial forms’ were concepts put forward by Valerie Preston-Dun-
lop as part of her theory of the Manner of Materialisation of Movement in Choreological Studies. 

Fig 2b: Tribhanga
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The feet, mapped along the front-back, right-left axes on the floor
plane, produces short, primarily linear and some curved, geometric traces.
This geometry is reflected in the three dimensional spatial frame of the
whole lower body where movement pathways conform to straight and
curved lines, maintaining a fixed set of distances from the body’s central
axes. They are almost always symmetrical and originate from, and return
to, a constant centre within the pelvis. The upper body, similarly mapped,
produces in comparison longer, curvilinear geometric traces, effectively
creating the illusion of expansiveness. Individual movements of the torso,
arms, hands, neck, head and eyes, also trace pathways that follow a dis-
tinct set of proportions and directions from the central cross of axes. As
in the case of the lower body, their geometry also creates largely symmet-
ric forms, thereby engaging the body in a balanced manner on both sides
of the spinal cord. Movements here seemingly originate at different cen-
tres within a central line linking torso/neck/head to the centre of the
lower body in the pelvis, concurrent with the spinal cord. Almost every
instant of any given movement phrase, can be seen to conform to an un-
derlying geometric plan and flow.

THE SYMBIOTIC RELATIONSHIP 155

Fig 3: Movement pathways
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Spatial progressions of the body are mostly made while retaining the
pivotal body designs of chowk and tribhanga. These progressions often ter-
minate in a variation of the basic first motifs. In doing this, fixed points at
determined intervals from each other are established in the kinesphere as
‘stations’, and are constantly touched along the movement pathway. By re-
peating this principle, the pathways and ‘stations’ of the kinesphere are re-
iterated, creating a ‘virtual, geometric, charged space’, around the performer.
When these movements are intended as a means of reaching out to Divin-
ity through ‘lines of force’ articulated as a virtual embodiment of yantras,
it allows the dancing body to be experienced as a ‘prism’ through which
the dancer intuits her oneness with the ‘energetic substratum and its reso-
lutions’, governing all life. It makes dancing a means of acquiring ‘resonance
with the laws of the universe’, thereby functioning as a corporeal form of
tantric meditation.213

Projecting movement from spinal chakras

Skill in dance forms like odissi is reflected in an intuitive balance of en-
ergy usage between exertion and rest in the articulation of any movement
sequence.214 These sequences are complex movement patterns performed
‘effortlessly’ to definite rhythmic cycles. It was found through practice dur-
ing the course of this exploration that developing awareness of chakras,
using tantric meditative exercises,215 was a highly useful and interesting
means of focusing awareness in the body. It served as a ‘mental warm up’ for
dance. Centering movement at spinal chakras enhanced ‘fine tuning’ and
power in movement delivery for dance. 

The Odissi technique is characterized by the lower body held open at
the hip with the feet striking the floor in bound rhythmic patterns, while
the upper body is used fluidly along the door, table and saggital planes; the
body always moves therefore as two separate units. Movements are almost 
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213 These ideas have been shaped by: a study of Laban’s writings on Choreutics outlining his view of 
ordered movement in dance; and Dr. Kapila Vatsyayan’s pioneering writings on the fundamental princi-
ples of Indian dance techniques, particularly their common approach to privileging an upright symmet-
rical body. 

214 For Laban’s description of skill in movement see, Effort, p.5. 
215 The primary resource materials used by me to study these practices and adapt them for dance were

publications of the Bihar School of Yoga. This is a well recognised, research and training centre in yoga
and tantra founded by Swami Satyananda Saraswati in 1963.
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always articulated along direct, geometrically definable directions of space
from the central axis or spinal cord. The hands and fingers form a series of
gestures that serve to create and hold virtual lines, extending from this cen-
tral axis into the body’s kinesphere. This effect is underlined by virtual pro-
jections created through eye focus, extending far beyond the lines formed
by the hand gestures. The lower body is ‘grounded’ by its ‘heavy weight
stamping’ and generates different kinds of energy templates, or ‘acoustic
spaces’, within which upper body movement is accordingly performed. The
upper body can hence be seen to ‘feed’ from lower body ‘energy impulses’.
This mechanism can also be experienced as a ‘system of energy transac-
tions’, where movement from both the upper and lower body are controlled
at the ‘points of origination of movement’ in the central axis of the body
within the spinal cord. The feet are powered by their ‘point of origination’
of movement somewhere in the pelvis; this energy, amplified by footwork
in the lower body, impacts the spinal cord in return and can be felt as being
‘distributed’ to the ‘points of origin of movement’ in the central axis of the
torso. From here it is projected by the upper body through both bound and
free flow, depending on the specific requirements of the choreography.
Odissi’s upper and lower body units are felt as centred in their own separate
‘points of origination of movement’ along the body’s central axis. These
power centres in the spinal cord coincide with chakra points. 

Consider for example, a common upper body act in odissi of extending
the arms forward as if reaching out to a deity/inviting the deity into an em-
brace. Concentration at the heart chakra, while embodying this action,
serves to ‘fine-tune’ the balance of both arms on the body’s central axis/spinal
cord and traditional heart centre, or anahat chakra, the seat of emotions.
Greater focus at anahata induces greater integrity, performance energy and
lightness, allowing the movement to seem spontaneous and effortless. Med-
itative practices in tantra develop awareness of chakras as the seats of the
deities. Awareness of the heart chakra as the seat of a deity makes any act of
touching, or mentally focusing, the mind at the heart a source of power to
be used, while extending the arms in any direction through out the dancing
process. In this respect, developing awareness of a chakra point, and consol-
idating its power by using it as the point of origin of movement during
dance, is essentially another means of ‘establishing divinity’ within the 
body. Indian dance forms like odissi and the yogic chakra system exist in 
a symbiotic relationship with each other. Dancing, using chakras as ‘points
in the spinal cord for mental focus while embodying movement’, works 
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towards achieving yoga’s objective of their ‘activation’, through the principle
of concentrating the mind at these points. Furthermore, when performing
with this focus, dance comes across to the viewer as having powerful per-
formance energy.

Concluding Remarks 

The principle in tantra of working with a self-created set of symbols to
actualize individual potential is a powerful idea in developing excellence in
any body-centred discipline from any culture. A disciple in today’s ‘tradi-
tionally structured’ odissi gurukuls, whether in Bhubaneswar, Orissa or for
that matter abroad, is required to be subservient to the Guru and to the
teaching. Most often, this results in the disciple having to forfeit the vital
process of a personal/subjective exploration of the dance technique being
taught and learnt, often resulting in a severance with the individual student’s
creativity. An important benefit of working with the ‘tantric body map’ in
such situations is that the process grooms the body for independent ‘somatic
thinking’. This provides the vitally important personal reference point
needed by any dancer to achieve excellence by actualizing her/his personal
potential. Aiming for spiritual transcendence through the process of dance
and incorporating yogic disciplines into the working process will ensure the
further flowering of such traditions in the 21st century.
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Zbigniew Osiński

Aktor-„tancerz” Jerzego Grotowskiego

Zrealizowany w 1993 roku we Włoszech film dokumentalny Marianne
Ahrne, ostatni film z osobistym udziałem Grotowskiego, kończy taka oto
jego refleksja: 

Teraz, kiedy oglądam Akropolis i inne przedstawienia, które zreali-
zowałem, gdy byłem młody, dostrzegam, że były to już wtedy spektakle
śpiewane. Kiedy je robiłem, nigdy nie byłem tego świadomy. Nawet nie
myślałem wtedy, że to jest śpiewane. A teraz, kiedy oglądam stare mate-
riały filmowe, widzę, że jest to śpiewane216. 

Co jednak równie istotne, a czego on sam – jeśli wiem – nigdy wprost nie
powiedział o swoich przedstawieniach, jak i późniejszych przesięwzięciach, 
aż po ostatnie z nich – opus Akcję: że wszystkie one były na swój sposób 
tańczone. Był tam zawsze tańczący aktor, człowiek tańczący. Tak jak 
w młodzieńczym tekście Grotowskiego Gra w Śiwę. Przypisek do praktyki,
nigdy przez niego nieopublikowanym; wygłosił go podczas jednego z Kon-
wersatoriów Teatru 13 Rzędów w Opolu, jesienią 1960 roku, w związku 
z pracą nad przedstawieniem Śakuntali według Kalidasy, a w październiku
tego samego roku przedstawił podczas egzaminu reżyserskiego w krakow-
skiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. To właśnie tam została przez
niego rozwinięta po raz pierwszy idea-obraz tańczącego aktora, skądinąd

216 Zapis według ścieżki dźwiękowej filmu telewizyjnego Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski, zre-
alizowanego jako ostatni – piąty – odcinek cyklu: Cinque sensi del teatro. Cinque trasmissioni monogra-
fiche sulla filosofia del teatro. Produkcja: Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale, Pontedera,
RAI–Radio Televisione Italiana, Sede Regionale della Lombardia – Dipartimento Scuola/Educazione,
pod redakcją Mario Raimondo, współpraca Mario Morini, pomysł Roberto Bacci i Ferdinando Taviani.
Z wersji oryginalnej (francuskiej) przełożyła Halina Sudoł, konsultacja przekładu Zbigniew Osiński.
Wydruk komputerowy w zbiorach Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań
Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu. 
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znamienna dla klasycznej tradycji orientalnej, w której aktor i tancerz są 
z zasady synonimami217: 

Mitologicznym patronem teatru staroindyjskiego był Śiwa. Tancerz Kos-
miczny, który tańcząc „rodzi wszystko, co jest, i wszystko, co jest, druzgocze”;
który „tańczy całość”. (…) Gdybym musiał zdefiniować nasze poszukiwania
sceniczne jednym zdaniem, jednym terminem, odwołałbym się do mitu 
o Tańcu Śiwy; powiedziałbym: 

„bawimy się w Śiwę”, „gramy w Śiwę”. 
Jest w tym próba wchłonięcia rzeczywistości jakby z wszystkich jej stron,

w wielości jej aspektów, a jednocześnie – pozostawanie jakby z zewnątrz, 
w oddaleniu, w skrajnym dystansie. Czyli – inaczej mówiąc – taniec formy,
pulsowanie formy, płynna, rozszczepiająca się wielość konwencji teatralnych,
stylów, tradycji gry; konstruowanie przeciwieństw: gry intelektualnej w ży-
wiołowości, powagi w grotesce, drwiny w bólu; taniec formy, który rozbija
wszelką iluzyjność teatru, wszelkie „prawdopodobieństwo życiowe” (…). 

Teatr staroindyjski, jak starojapoński, jak helleński, nie był „przedsta-
wianiem” rzeczywistości (budowaniem iluzji), ale raczej „tańczeniem” rze-
czywistości (sztuczną konstrukcją, czymś w rodzaju „rytmicznej wizji”
odnoszącej się do rzeczywistości). 

Taniec mimiczny w liturgii Pasiupatów (sekty śiwaistycznej) był jednym
z sześciu głównych aktów rytualnych. (…) 

Spektakl musi się stać (…) „tańczeniem” rzeczywistości, grą rytualną. (…)
Nie demonstrujemy widzowi akcji, ale zapraszamy (…) do „współ szamaństwa”,
w którym żywa, doraźna obecność widza jest częścią gry scenicznej. (…)

Pozornie „leczymy się” tautologią: konieczność śmierci tłumaczy się
przez konieczność śmierci, los człowieka przez los człowieka. Ale tautologia
jest pozorna, ponieważ między pytaniem a stwierdzeniem zmieniła się per-
spektywa widzenia. Teraz próbujemy patrzeć jak gdyby z zewnątrz i jak gdyby
„ze wszystkich stron”. (…) 

Cytat mitologiczny: „Śiwa mówi: Bez imienia jestem, bez kształtu i bez
akcji (…). Jam jest tętno, ruch i rytm” (Śiwa-Gita). 

Esencją teatru, którego poszukujemy, jest „tętno, ruch i rytm”218. 
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217 E. Barba, N. Savarese, A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer, translated
by R. Fowler, London and New York 1991.

218 Praca dyplomowa (teoretyczna) Jerzego Grotowskiego, w tym teksty niepublikowane (Reżyserska „praca
praktyczna” na temat „Ślubów panieńskich” A[leksandra] Fredry i Gra w Sziwę. Przypisek do praktyki) znajduje się
w aktach PWST w Krakowie. Więcej w: Z. Osiński, Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980, s. 79–80.
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Już w tym tekście dwudziestosiedmioletniego Grotowskiego spoty-
kamy się z wyraźnym dążeniem do tego, co blisko trzydzieści lat później –
po zapoznaniu się z pracą Workcenter of Jerzy Grotowski – Peter Brook
nazwie „sztuką jako wehikułem”219.

W roku 1960 sztuka teatru stanowiła dla reżysera Śakuntali swego ro-
dzaju wyzwanie do tworzenia „tańca kosmicznego” oraz szczególnej gry
między teatrem a rytuałem, poszukiwania w praktyce możliwości wcielenia
rytuału w żywy kontekst współczesności. Pokazał to wtedy na przykładzie
tańca Śiwy, który w Indiach jest uważany za „Boskiego Tancerza”, „Tańczą-
cego Boga”, „Wielkiego Tancerza” i „Króla Tancerzy” („Nataradża”). W roku
1969 Maria Krzysztof Byrski opublikował artykuł Grotowski a tradycja in-
dyjska220, w którym ukazał między innymi ten problem, zaś blisko trzy-
dzieści lat późniejszy tekst Taniec między bytem i nicością zakończył takim
oto stwierdzeniem: 

Postać Tańczącego Boga jest nadzwyczaj popularna w Indiach i w grun-
cie rzeczy mogła by być uznana za swoiste logo kultury indyjskiej. Stanowiła
ona także obiekt zainteresowania badaczy tak indyjskich, jak i europejskich.
Do najciekawszych opracowań należy znakomity esej indyjskiego uczonego
Anandy Coomaraswamiego zatytułowany The Dance of Shiva w zbiorze 
o tym samym tytule, wydanym w Nowym Jorku w 1957 roku. Podobny
esej zawdzięczamy też Heinrichowi Zimmerowi. Znajduje się on w zbiorze
zatytułowanym Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, wyda-
nym również w Nowym Jorku w 1946 roku. Choć nie są to najnowsze pub-
likacje, to ich tezy są ciągle aktualne”221. 

I tak było również u Grotowskiego: „tancerz kosmiczny”, aktor-tan-
cerz, „człowiek tańczący” – stał się swego rodzaju matrycą, wzorcem w całej
jego późniejszej twórczości. Warto jednak pamiętać, że zmierzał on do tego
niemal od samego początku swojej drogi twórczej. W Inwokacji do przed-
stawienia „Orfeusz”, zamieszczonej w programie do pierwszego przedsta-
wienia po objęciu kierownictwa Teatru 13 Rzędów w Opolu, napisał: 
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219 P. Brook, Grotowski, Art as a Vehicle. Translation revised by the autor, September 1995, in: Wolford
L. and Schechner R. (ed.), 1997. The Grotowski Sourcebook. London New York s. 379–382. 

220 M. K. Byrski, Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog” 8, 1969, s. 86–91. 
221 M. K. Byrski, Nātya. O kształcie indyjskiego teatru klasycznego. W cyklu „W kręgu kultur krajów

Dalekiego Wschodu. Indie 2/2”, 1986, s. 19. Opracowanie merytoryczne, graficzne i techniczne zeszytu
R. Łubowicz, Wrocław Biuro Wystaw Artystycznych. 
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Dziękujemy ci świecie, że jesteś. 
Dziękujemy ci, że jesteś tancerzem nieskończonym i wiecznym. 
Dziękujemy ci, że tańczysz chaos swój (…), że my (twój chaos okieł-

znując) możemy rzeźbić siebie, swoją wolność. 
Dziękujemy ci, że tańczysz swój porządek: porządek twoich praw,

który zdolny jest twoje prawa ogarnąć (…). 
Dziękujemy ci świecie, że posiadamy świadomość, która pozwala nam

przezwyciężyć śmierć: zrozumieć wieczność naszą w wieczności twojej. 
I że miłość jest w tym nauczycielem, abecadłem. 

Dziękujemy ci, że nie jesteśmy od ciebie oddzieleni, że my jesteśmy
tobą, że właśnie w nas osiągasz świadomość siebie, przebudzenie. 

Dziękujemy ci świecie, że jesteś222. 

A w końcowej scenie Kaina według Byrona, którego premiera odbyła się
30 stycznia 1960 roku w Opolu, na znajdującym się po środku sceny białym
ekranie ukazywał się widzom napis, również autorstwa Grotowskiego: 

Alfa = Omega = świat! 
Świat jest jednością jednak, co se tańcuje nieskończenie, (…) od żywiołu

do mózgowania, to się znaczy od Alfy do Omegi. Od ubawu do bólu (…). 
Trwa sie, a frajdą raczej jest jednak, jak się od niego nie oddzielać (…).

A w duchy nie wierzyć. A z własnego bólu chichotać sie poniekąd (…)223. 

Zatem już w pierwszych swoich pracach reżyserskich Grotowski dążył
do wcielenia w życie idei „tańca kosmicznego”. Można powiedzieć, że jego
spektakle były na swój sposób tańczone. Podobnie jak w Sztuce aktora Mie-
czysława Limanowskiego, tekście, o którym dowiedział się na pierwszym roku
studiów aktorskich od Haliny Gallowej, w przeszłości jednej z czołowych ak-
torek i pedagogów Reduty. Grotowski powiedział mi, że odpisał go wtedy
ręcznie w Bibliotece Jagiellońskiej, z egzemplarza „Sceny Polskiej” 
z grudnia 1919 roku224, i nosił potem w swojej czarnej teczce. Notabene Li-
manowski był jednym z wielkich nauczycieli ojca profesora Marii Krzysztofa,
Tadeusza Byrskiego (1906–1976), który pięknie i mądrze o nim mówił, 
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222 Teatr 13 Rzędów. „Materiały – Dyskusje” 1. Opole październik 1959. 
223 Ten sam tekst został zamieszczony w programie do przedstawienia: Teatr 13 Rzędów. „Materiały –

Dyskusje” 2, Opole, styczeń 1960. 
224 M. Limanowski Sztuka aktora, w: M. Limanowski, 1994. Był kiedyś teatr Dionizosa, wstęp, wybór

i opracowanie Z. Osiński: 138–146. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1919, s. 6–10.
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czego miałem zaszczyt i przyjemność bywać świadkiem, a także opubliko-
wał w swojej książce225 i artykułach226. 

Pisałem już na tak ważny dla Grotowskiego temat jak tradycja prowa-
dzonych przez niego badań i poszukiwań oraz jego osobista i zespołu Teatru
Laboratorium tradycja etyczna (Osiński 1980: 284– 311; 1993: 147–234;
2003: 423–478). Nic zatem dziwnego, że problematyka ta była intensyw-
nie obecna również w jego paryskich wykładach jako profesora antropolo-
gii teatralnej w Collège de France. Grotowski omawiał ją zwłaszcza na
przykładach Konstantina Stanisławskiego, Reduty i Jacka Woszczerowicza.
Pierwszy raz przywołał Redutę już podczas swojego drugiego wykładu, 
w dniu 9 czerwca 1997 roku, ze sceny Odéonu – Théâtre de l'Europe, tej
samej, na której trzydzieści jeden lat wcześniej wrocławski Teatr Laborato-
rium rozpoczynał swoją drogę w świat: 

Po pierwszej wojnie światowej był taki Teatr Reduta. W latach dwu-
dziestych był on atakowany, ale później stał się legendą. Stworzył go
Osterwa. Aktorzy ci nawet nie używali słowa „teatr”, mówili o sobie „Ze-
spół Reduta”. Grali sztuki klasyczne i współczesne. 

W okresie Teatru Laboratorium, gdy byliśmy bardzo atakowani przez
środowiska teatralne w Polsce, właśnie ci starzy aktorzy, którzy kiedyś pra-
cowali w Teatrze Reduta, stali się naszymi przyjaciółmi i bronili nas. To
było również to, że w Reducie zaczęli oni szukać czegoś więcej, czegoś po-
wyżej, czegoś nowego. To oni właśnie wynaleźli też to pojęcie traktowa-
nia widza jako świadka, świadka aktu. To jest coś, co ja bardzo ceniłem
i co było na swój sposób tradycją Teatru Laboratorium. 

Kierowanie się ku przeszłości. Nie tylko to, co się dzieje w dziedzinie
teatru. W moim życiu bowiem studiowałem też pewne tradycje starożytne,
nie tylko europejskie, które motywowały mnie do robienia teatru. W tym
znaczeniu tradycja dla mnie nie jest tylko tradycją teatralną, lecz ogólnie
mówiąc: tradycją poszukiwań, poszukiwania tego, co istota ludzka może
sama z sobą zrobić. Jak gdyby przeskoczyć wyżej niż swoja głowa227.

Ponownie mówił o Reducie 16 czerwca 1997, na końcu wykładu trze-
ciego wygłoszonego również w Odéonie, a po raz ostatni – 20 października
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225 T. Byrski, Teatr – radio – wspomnienia, Warszawa 1976. 
226 Z. Osiński, Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym

Grotowskim, Gdańsk 2005. 
227 Wykład 2: Odéon – Théâtre de l'Europe, 9 czerwca 1997. Podkr. Z.O. 

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:50  Page 165    (Black plate)



ZBIGNIEW OSIŃSKI

1997 w Conservatoire National Superieure d'Art Dramatique, w wykła-
dzie siódmym, podczas którego zinterpretował przywołany już tutaj przeze
mnie artykuł Limanowskiego. Był to zarazem jedyny przypadek, gdzie
„Teatr Reduta w Polsce między wojnami” został zgłoszony przez samego
Grotowskiego jako jeden z oficjalnych tematów obok: „Drugiej perspek-
tywy” w sztukach performatywnych. Analizy dokumentu Diego Carpitelli
i ekipy Ernesto De Martino. Funkcja widza w „drugiej perspektywie”: świa-
dek. Opowieść o Królu Zwierciadeł i jego snach: analogie z pewnym ro-
dzajem teatru „hipnotyzującego”. Głęboka i fundamentalna różnica między
profanacją i bluźnierstwem. Relacja między ciałem a procesem: nie chodzi
o „teatr fizyczny”. Możemy się domyślać, że wcześniejsze przywołania Re-
duty stanowiły jakby zapowiedź zasadniczego omówienia tego tematu: 

W Teatrze Reduta było dwóch szefów, dwóch dyrektorów: jeden był
wielkim aktorem i równie wybitnym reżyserem, a drugą osobą był profe-
sor geologii o nazwisku Limanowski, słynny w całej Europie specjalista w
dziedzinie geologii, który miał w sobie niewiarygodną inteligencję i dys-
cyplinę, a jednocześnie był taką szaloną duszą. Napisał on między innymi
krótki tekst pod tytułem Sztuka aktora. 

Tekst ten jest rozmową pomiędzy aktorem i nie aktorem, przedstawi-
cielem tak zwanych sztuk kreatywnych. Rozmowa prowadzona była wokół
zagadnienia, czy praca aktora jest pracą twórczą, czy też polega po prostu
na odtwarzaniu roli, to znaczy na wykonywaniu swej pracy tak jak czynią
to muzycy w orkiestrze symfonicznej, której zadaniem jest po prostu ode-
granie swojej partytury. W tamtych czasach, a również i dzisiaj taka opi-
nia jeszcze jest wypowiadana. Uważano, że praca aktora w żadnej mierze
nie może być kreatywna.

Natomiast Limanowski był innego zdania. By swoje twierdzenie uza-
sadnić, posłużył się on przykładem takiego obrazu namalowanego przez
malarza japońskiego z XIX wieku, obrazu przedstawiającego widok roz-
kołysanych fal w oceanie. Limanowski powiedział, że jeśli przyjrzeć się, 
w jaki sposób obraz ten został namalowany, można przekonać się, że aby
osiągnąć taki efekt ruchu oceanu, malarz musiał pracować całym swoim cia-
łem, a nie tylko dłońmi, w których są pędzle. Powiedział też tak: „Przyj-
rzyjcie się prawdziwemu malarzowi wykonującemu swą pracę. Zobaczycie
wtedy, że on tańczy obraz, kiedy kreśli na płótnie linie. Jego zbliżanie się do
płótna, które w rzeczywistości przypomina sposób poruszania się w tańcu,
poprzedza jak gdyby punkt kulminacyjny, podczas którego położy farby.
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Gdyby położyć kolory farby w tych miejscach, w których pozostały na ziemi
odciski jego stóp, ujrzelibyśmy wyrysowany zbiór choreograficzny”. 

Przeczytałem ten tekst podczas studiów w szkole teatralnej. Słowa wy-
powiedziane przez Limanowskiego były dla mnie bardzo ważne i wywarły
na mnie ogromne wrażenie. Autor dotknął tutaj sprawy zasadniczej.
Stwierdził mianowicie, że właściwy proces tworzenia obrazu poprzedza
swoista linia przypominająca, można by powiedzieć, linię tańca nowo-
czesnego, a nie tańca klasycznego, linia, która musi się rozwinąć na mo-
ment końcowy, gdzie wyrysowywany jest kształt lub kładziona farba,
stanowiąc punkt kulminacyjny tego procesu228.

W takim ujęciu Mieczysław Limanowski ze swoją ideą aktora-„tancerza”
czy „tańczącego aktora” jawi się Grotowskiemu jako jedna z najważniejszych
jego inspiracji, jeśli chodzi o rozumienie sztuki aktora, a zarazem jeden z pre-
kursorów antropologii teatralnej229, tak jak mówił o niej w Collège de France. 

Eugenio Barba zwraca uwagę na fakt, że swoje osobiste poszukiwania
Grotowski prowadził zawsze w głębokiej symbiozie z drugą osobą:

Gdy po prawie trzech latach opuszczałem Opole, ten rodzaj relacji
zaczynał łączyć go z Ryszardem Cieślakiem. Wynik był niezwykły: Książę
Niezłomny i niewiarygodne pogłębienie ćwiczeń, z których etapami za-
poznawałem się każdego lata podczas seminariów prowadzonych przez
Grotowskiego i Cieślaka w Odin Teatret od roku 1966 do 1969. Kiedy 
w latach siedemdziesiątych Grotowski zajął się para-teatrem, jego uprzy-
wilejowanym towarzyszem stał się Jacek Zmysłowski, którego nigdy nie
miałem okazji poznać. Zmarł na białaczkę w Ameryce w lutym 1982
roku. Gdy Grotowski opowiadał mi o nim, o jego śmierci, jego głos zdra-
dzał wzruszenie. Tylko ten jeden raz zdarzyło mi się dostrzec łzy w jego
oczach. (…) Dziś Thomas Richards stał się dla Grotowskiego nie tylko
najbliższym współpracownikiem, ale i oficjalnym spadkobiercą230. 
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228 Wykład 6: Conservatoire National Superieure d'Art Dramatique, 20 października 1997. 
229 Z. Osiński, Powrót do tematu: Tradycja Reduty u Grotowskiego i w Teatrze Laboratorium, w: Pamięć

Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Gdańsk 2003, s. 423–478, 679–686. 
230 E. Barba, Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland. Followed by 26 Letters from

Jerzy Grotowski to Eugenio Barba. Translated from the Italian by E. Barba and J. Barba, Aberystwyth,
Wales: Black Mountain Press, 1999. Polska wersja: E. Barba, Ziemia popiołu i diamentów. Moje ter-
minowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby. Przekład z języka włoskiego
Gurgul M. Redakcja merytoryczna Z. Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego 
i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 26. 
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Ale czemu Grot nie przyjechał na pogrzeb Jacka, podobnie jak na pogrzeby
kilku innych osób? Ich rodziny i przyjaciele tego potrzebowali. Tyle się mówiło
o chorobach Jerzego; owszem, był chory, lecz bywał też hipochondrykiem.
Wszyscy się nad nim trzęśli, ale jego współpracownicy ciężej chorowali i naprawdę
umierali. Grot miał silne związki z ludźmi, to prawda, kochał wiele osób, ale po-
święcał je dla Sprawy. Można go bronić, że siebie też poświęcał, ale o swoje inte-
resy dbał wyjątkowo dobrze, a im się po rozstaniu czy raczej porzuceniu nogi
rozjeżdżały . Jak nazwać kogoś, kto wymaga adoracji, w zamian okazuje owszem
zainteresowanie i czasem uczucia, ale porzuca innych jak tylko staną się nieprzy-
datni. To się nazywa uwodzeniem i używaniem ludzi, robi to każdy prawie reży-
ser oraz wszyscy lewi guru duchowi, polityczni, artystyczni etc. W społeczeństwie
ludzie słabi lgną do silnych, którzy często ich wykorzystują. Jednak prawdziwa
siła daje spokój i wolność od jakiegokolwiek chcenia. Niczego nie potrzebujemy
od innych prócz przepływu energii w dialogu. Nie muszą nam służyć, wielbić,
bronić etc., a my nie musimy ich zachwycać. To, że Jan Paweł II* pozwalał się ado-
rować milionom, było wyrazem jego narcyzmu. Stawiam wysokie wymagania,
ale jak ich nie stawiać, skoro obydwaj odwoływali się do najwyższej wartości,
twierdząc, że działają dla niej. Napiszę coś o obu. Pamiętam Kongres Euchary-
styczny we Wrocławiu i tuż przed nim wizytę Pontedery z „Akcją”. Bardzo ważne
jest przy tym, aby do głębi zrozumieć, że każda z tych relacji była zupełnie inna.
Przy tym ten niezwykle silny związek z drugim człowiekiem znajdował niejako
swoje przedłużenie również i po jego śmierci. Na przykład w latach dziewięć-
dziesiątych, po śmierci Ryszarda Cieślaka, Grotowski wielokrotnie wypowiadał
się na temat swojego czołowego aktora, mówił zwłaszcza o ich wspólnej pracy
nad Księciem Niezłomnym (natomiast, co warto zauważyć, niemal zupełnie znik-
nął wówczas temat Apocalypsis cum Figuris). Ale też cały świat ludzkich związ-
ków Grotowskiego skupił się wtedy niemal wyłącznie na Cieślaku. 

Do Zygmunta Molika z (powodu)okazji benefisu czterdziestolecia jego pracy
artystycznej wysłał jedynie krótki, jednozdaniowy faks, a kiedy poprosiłem go,
aby napisał choćby najkrótszy tekst o Antku Jahołkowskim (do przygotowanego
już przez wrocławski Ośrodek okolicznościowego wydawnictwa, połączonego 
z wystawą zaprojektowaną przez Jerzego Gurawskiego), który był w końcu jed-
nym z czołowych aktorów Teatru Laboratorium i niewątpliwie należał do ludzi
najbardziej mu oddanych, Grotowski w ogóle nie zareagował, dzięki czemu uzna-
łem, że ukazanie się broszury przestało mieć sens.
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* Redaktorka tomu W. M.-K. nie podziela opinii Autora artykułu na temat osobowości i charyz-
matu Jana Pawła II.
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To byli aktorzy-tancerze. Najpierw przez kilka lat protagonistą był Zyg-
munt Molik, który po prostu, obok Reny Mireckiej, najwięcej wtedy umiał
w całym zespole, potem został nim Zbigniew Cynkutis (Kordian, Faust), 
a po jego odejściu – Ryszard Cieślak (Don Fernand w Księciu Niezłomnym
i Ciemny w Apocalypsis cum Figuris). Wyobrażenie Chrystusa tańczącego
wraz z dwunastoma apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy, znane Gro-
towskiemu z jednego z nowotestamentowych apokryfów231, było mu zawsze
bliskie. W okresie parateatralnym pierwszym wśród jego „tancerzy” był Jacek
Zmysłowski. Ostatnim protagonistą, już w Pontederze, stał się Thomas Ri-
chards232. Ale również ci, którzy nigdy nie byli protagonistami ani w Teatrze
Laboratorium, ani w Workcenter, też byli „tancerzami”, zaś protagoniści mieli
zawsze mocną konkurencję i musieli walczyć o swoją pozycję w zespole.

Barba tak komentuje Grę w Śiwę. Przypisek do praktyki Grotowskiego:

Taniec Śiwy, o którym mówi Grotowski, nie jest metaforą. To oso-
bista wizja egzystencji, która na płaszczyźnie techniki aktorskiej zostaje
określona jako organiczność (tętno i rytm), na płaszczyźnie dramaturgii
jako zrozumienie przeciwieństw (dialektyka apoteozy i ośmieszenia), 
a na płaszczyźnie estetyki jako spektakl, który odrzuca przedstawianie
iluzji rzeczywistości, natomiast pragnie odtworzyć jej kurczenie się i roz-
ciąganie, jej kontrasty, jej „taniec”233.

To było właściwie przez cały czas obecne w Teatrze Laboratorium. Na
samym początku lat osiemdziesiątych Ludwik Flaszen użył nawet określe-
nia „organizm taneczny” i tak to uzasadniał: 

[…] jeśli jestem na podłodze, mam dużo przestrzeni, jestem bliżej tego,
co jest we mnie moim zwierzęciem. Wtedy mówi całe ciało. Wszystko 
pracuje. Inny jest przepływ energii w organizmie, co sprawia, że inaczej
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231 Cf. Dzieje św. Jana 94–96; Acta Ioannis. 
232 T. Richards, At Work with Grotowski on Physical Actions. With a Preface and the Essay „From the 

Theatre Company to Art as Vehicle” by Jerzy Grotowski, London and New York 1995. Polskie wydanie: 
T. Richards, Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi. Wprowadzenie oraz esej „Od zespołu
teatralnego do sztuki jako wehikułu” Jerzego Grotowskiego, przeł. M. Złotowska, A. Wojtasik, Wydawnictwo
homini, Kraków 2003. T. Richards, The Edge-Point of Performance. Interviewer Lisa Wolford. Docu-
mentation Series of the Workcenter of Jerzy Grotowski, Pontedera,1997. Polski przekład: T. Richards,
2004. Punkt graniczny przedstawienia. Rozmawiała L. Wolford. Przełożył A. Przybysławski. Konsultowała
M. Złotowska. Przekład zredagował i do druku przygotował G. Ziółkowski. Ośrodek Badań Twórczości
Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2004. 

233 E. Barba, op. cit., s. 55. 
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Ryszard Cieślak w roli tytułowej w I wariancie Księcia Niezłomnego
według Calderona – Słowackiego, Teatr Laboratorium 13 Rzędów; Wrocław, kwiecień 1965

Fot. Teatr Laboratorium ©
(Archiwum Instytutu Grotowskiego)
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pracuje umysł. Nie wiem czy lepiej, ale nie ulega wątpliwości, że inaczej.
Organizm jest wtedy bardziej taneczny234 . 

Flaszen odwołał się przy tym do obrazu tańczącego Sokratesa: 

Ja na przykład nie umiem skutecznie myśleć, wykładając ex cathedra
albo siedząc na krześle. Powołaliśmy się tutaj na Sokratesa. Jego myśl
funkcjonowała, kiedy chodził, tańczył, gestykulował. Jego myślenie było
związane z tańcem! Nawet jeżeli było dyskursywne235. 

We wszystkich kulturach poza naszą, tak zracjonalizowaną, bo stale fil-
trowaną i kontrolowaną przez głowę, język ciała jest równie ważny jak
mowa. Tylko my tak skąpo i nieudolnie gestykulujemy. Choć są wyjątki,
np. Włosi, szczególnie Neapolitańczycy, i oczywiście Murzyni w USA. Rap
to nowa gestyka proletariatu murzyńskiego, która wdarła się do mediów
globalnych. Ameryka bez Murzynów nie miałaby rytmu, czyli: jazzu,
rhtyhm and bluesa, rocka i rapu. Latynosi też dali swoje samby i rumby.
Europa to wszystko przyjęła. Nasza cywilizacja jest nekrofilna, bo niszczy
inne kultury, a potem się nimi żywi. Jak nie stworzymy własnej poezji 
i własnego dramatu, to z czym się spotkamy z kathakali, nō, tazijeh czy 
tańcami Afryki? Chciałbym pojechać w tournée z włoskim zespołem 
commedia dell’arte przez Afrykę i Azję, albo zobaczyć jak Akcję przyjęto by
w Afryce Zachodniej czy na Haiti.

To samo można jednak powiedzieć o Grotowskim i to w znacznie więk-
szym stopniu (mam nadzieję, że Flaszen wybaczy mi to porównanie). Jego
publiczne spotkania, a także codzienne spotkania z ludźmi, rodzaj reago-
wania i wchodzenia w jakąś relację z człowiekiem, to był właściwie bardzo
szczególny rodzaj tańca, tańczenia i zarazem „bycia tańczonym”. Zadzi-
wiająco podobny do tego, który opisał kiedyś Limanowski na przykładzie
japońskiego malarza odbywającego swój szczególny taniec przed sztalu-
gami, jak i do obrazu tańczącego Sokratesa, który przywołał współtwórca
Teatru Laboratorium. 

W pracy Grotowskiego, w jego poszukiwaniach, odżyła na swój spo-
sób tradycja trójjedynej chorei (określenie Tadeusza Zielińskiego)236, czyli
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234 M. Miller, Rozmowa (Ludwik Flaszen), w: Reporterów sposób na życie, Warszawa 1983, s. 310. 
235 Ibidem, s. 310. 
236 G. Golik-Szarawarska „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, Kato-

wice 1999. 
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połączonych w jedną całość muzyki, tańca i śpiewu – wszystko to stano-
wiło kiedyś jedną sztukę, której osnową był taniec. „Sztuka ta polegała na
wypowiadaniu się uczuć i popędów człowieka zarówno dźwiękami, jak ru-
chami, zarówno słowami, jak melodią i rytmem. Nazwa chorei podkreśla 
w niej istotną rolę tańca: bo pochodzi od chóros, chór, który pierwotnie
oznaczał zbiorowy taniec, zanim zaczął oznaczać zbiorowy śpiew” (Tatar-
kiewicz 1985: 28–29). Ta jedność jest jednością troistą, jest Trójcą, która
zawiera w sobie muzykę, śpiew i taniec. Podobnie jak u Mikołaja z Kuzy, 
w jego rozumieniu „potrójnej jedni”, gdzie „trzy są jednym, gdyż wieczność
może być tylko jedna” (Mikołaj z Kuzy 1996: 58–60). Chyba za śmiałe jest
odwołanie się w tym przypadku do Mikołaja z Kuzy z jego Trójcą, ale „Boh
trojcu lubit”, jak mawiają bracia Rosjanie przy pocałunkach. 

„Taniec kosmiczny”, „tańczący Śiwa”, „aktor-tancerz” Mieczysława Li-
manowskiego, Chrystus tańczący z apostołami, tańczący derwisze i tańczący
Baulowie z Bengalu, tancerze candomblé w Brazylii i haitańskiego rytuału
woodoo, wreszcie „tańczone” przedstawienia Grotowskiego z ich solistami-
-koryfeuszami aktorskiego chóru: Zygmuntem Molikiem, Zbigniewem
Cynkutisem i Ryszardem Cieślakiem, Jackiem Zmysłowskim w przedsię-
wzięciach parateatralnych, a w końcu taniec Thomasa Richardsa w Akcji.
Pięknie napisał Ludwik Flaszen, że w dziele Grotowskiego dokonało się
„urzeczywistnienie bez precedensu w dziejach teatru formuły spektaklu ob-
rzędu inicjacyjnego (bliskiego antycznej trójjedynej chorei), której nowator-
stwo brało się z dotarcia do archaicznych źródeł teatru”237. 

Ciekawe uwagi o związku między teatrem a tańcem można odnaleźć 
w korespondencji Paula Claudela z Jacquesem Copeau. 17 sierpnia 1926
roku Claudel pisze do Copeau o japońskim nō i dwóch własnych scena-
riuszach, zainspirowanych wzorami dalekowschodnim – scenariuszu 
„baletowym” Kobieta i jej cień oraz scenariuszu „japońskim” Plemię zła-
manych: 

Słusznie zachwycasz się teatrem nō. Ale we Francji trudno wyrobić
sobie o nim jakieś wyobrażenie. Zawsze brak będzie muzyki, mimiki i tej
szczególnej atmosfery, posępnej i nadprzyrodzonej. Przekonasz się o tym
z mojego obszernego studium. Wynika z niego, że podstawą sztuki ak-
torskiej jest taniec, przy którym nie sposób obejść się bez jakiegoś akom-
paniamentu rytmicznego. Gdybym mógł rozpocząć życie od nowa, sam 
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237 L. Flaszen, O Jerzym Grotowskim, „Gazeta Wyborcza” 14, 1999, s. 12. 
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Akropolis, wariant III, Opole 1964,
na zdjęciu: Zygmunt Molik, Rena Mirecka

Fot. Teatr Laboratorium ©
(Archiwum Instytutu Grotowskiego)
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napisałbym muzykę do moich dramatów, komponując ją nie z punktu 
widzenia muzyka, lecz dramaturga, bo to są koncepcje zasadniczo różne.
(…) W każdej sztuce, w której ciało ludzkie gra jakąś rolę, musi tą grą kie-
rować ucho, a więc muzyka (…)238.

26 września 1926 Copeau odpisuje: 

Drogi przyjacielu (…) znów muszę powtórzyć: jaka szkoda, że nie
poznaliśmy się wcześniej. (…) To, co pan mówi o związku między tańcem
a teatrem, stanowiło punkt wyjścia wszystkich moich poszukiwań. Nie
mogłem ich nigdy doprowadzić do końca, ponieważ na przeszkodzie stały
względy eksploatacji oraz fakt, że miałem do czynienia z różnymi auto-
rami, wcale nie wykształconymi w sztuce dramatycznej. To jeden z po-
wodów, dla których zamknąłem się znów w swojej skorupie239. 

Po tym dodatkowym wyjaśnieniu swego odejścia z Vieux-Colombier 
i emigracji na prowincję oraz odrzucenia „normalnej” dramaturgii na rzecz
specjalnie dla zespołu pisanych scenariuszy, dodaje; 

Aktor to nic innego, lecz właśnie tancerz. Dramat, który nie obej-
muje pewnego rodzaju tańca, umiera na scenie. To, co nazywamy pre-
tensjonalnie inscenizacją, polega na komponowaniu pewnego sztucznego
tańca w dramacie, który go w sobie nie zawiera.

I dalej: 

Szukam muzyka, który by chciał ze mną stale współpracować. Mó-
wiąc o muzyku, mam na myśli kogoś, kto by mnie nauczył elementów nie-
zbędnych do wypowiadania się w języku muzyki240. 

Powrócę teraz do wspomnianych już apokryficznych Dziejów Jana. Oto
przytoczone tam słowa Jezusa: 
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238 P. Claudel, Możliwości teatru, wybór i wstęp I. Sławińska, przeł. M. Skibniewska, noty M. Uchańska,
Warszawa 1971, s. 123. 

239 Z. Reklewska, K. Puzyna, Copeau i słowa „trzeba stąd iść”, w: J. Copeau, Naga scena, wybór i noty
Z. Reklewska, przeł. M. Skibniewska Warszawa 1972, s. 27. 

240 Korespondencja Copeau z Claudelem i Gide'em, Cahiers de la Compagnie Madelaine Renaud –
Jean Louis Barrault 1959, z. 27, podkr. Z. O. Cf. Z. Reklewska, K. Puzyna, op. cit., s. 27. 
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Niczego z tego zatem, co będą o mnie mówić, nie cierpiałem; ale
także owo cierpienie, które tańcząc pokazałem tobie i pozostałym, chcę, 
by nazywano tajemnicą… 241

Znany badacz gnozy i gnostycyzmu Kurt Rudolph tak o tym pisze: 

Z Dziejów Jana można się dowiedzieć nawet o tańcu z naprzemien-
nymi śpiewami, wzorowo wykonywanym przez uczniów Jezusa wokół ich
Pana. Bez wątpienia służył on przedstawianiu radości i harmonii zba-
wionych wszechrzeczy, mając tym samym eschatologiczny sens. „Łaska
tańczy. Grać chce na flecie, niech tańczą wszyscy… Kto nie tańczy, ten nie
pozna, co się dzieje”242. 

Zaś Maria-Gabriele Wosien w swojej książce o tańcu sakralnym dodaje: 

Żywe było wyobrażenie tańczącego Jezusa w kręgach gnostycznych.
W nowotestamentowych apokryfach (Dzieje św. Jana 94–96) ruch mi-
łości Bożej w Chrystusie ma postać tańca wykonywanego przez Chrys-
tusa wraz z dwunastoma apostołami; aż do IV wieku naśladowano ów
taniec jako rytuał inicjacyjny. Taniec służy mistycznemu zespoleniu (unio
mystica) z Bogiem243. 

Grotowski niezmiennie podkreślał, że materiałem pracy jego Workcen-
ter, w grupie prowadzonej przez Thomasa Richardsa, są stare, archaiczne
pieśni244. Niektórzy spośród piszących o Akcji zauważali tekstowe źródło
pewnych jej fragmentów w gnostyckich Ewangeliach Tomasza, identyfi-
kując nawet niektóre logiony. Nadmienię tylko, że materiałem tekstowym
dla drugiej grupy Workcenter, pracującej (do roku 1993) pod kierunkiem
Haitanki, Maud Robart, był inny klasyczny tekst gnostycki: Hymn o Perle
(bardziej znany pod tytułem Pieśń o Perle), pochodzący z apokryficznych
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241 K. Rudolph, Gnoza. Istota i znaczenie późnoantycznej formacji religijnej, przeł. G. Sowiński, Kraków
1995, s. 150.

242 Ibidem, s. 212. 
243 M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków

1994, s. 351. 
244 Z. Osiński, Grotowski Blazes the Trails: From Objective Drama to Art as Vehicle. Translated by 

H. Filipowicz and A. Heron. Edited by H. Filipowicz, w: L. Wolford, R. Schechner (red.), 1997. The Gro-
towski Sourcebook. London and New York s. 383–398. Z. Osiński, Grotowski wobec gnozy, w: Z. Osiński,
Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Gdańsk 1988, s. 167–214. 
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Dziejów Tomasza, a przetłumaczony/sparafrazowany u nas przez Czesława
Miłosza245. Użyteczne będzie jednak przypomnienie tego, co właśnie 
w związku z Pieśnią o Perle napisał przywołany już tutaj Kurt Rudolph: 

Całej tak zwanej Pieśni o Perle, podobnie jak i wielu tekstów mandaj-
skich, nie sposób byłoby zrozumieć bez zarysowanej tu idei, zgodnie 
z którą „zbawiciel” (salvator) i „zbawiany” (salvandus) pozostają ze sobą 
w ścisłym związku i często trudno ich w tekście rozróżnić, gdyż punkt wi-
dzenia może się szybko zmieniać, ze „zbawiciela” (salvator) przechodząc na
„zbawionego” (salvandus) i na odwrót. Podłożem tego ujęcia jest funda-
mentalna dla gnostyckiej soteriologii koncepcja, zgodnie z którą obaj part-
nerzy, salvator i salvandus, są ze sobą jednej istoty, to znaczy stanowią
cząstki światła, pozostające w procesie zbawiania dwoma biegunami, które
bez wątpienia należy rozróżniać, ale które też dzięki tej tożsamości swych
istot (konsubstancjalności) z góry zniosły czy też „rozluźniły” powszechną
w dziejach religii różnicę między zbawicielem i zbawionym. Dlatego 
w Drugiej nauce wielkiego Seta Chrystus, który występuje tam jako po-
wracający Set, może powiedzieć:

„Gdy przyszedłem do swoich i gdy połączyłem się z nimi i z sobą, nie
potrzeba było wielu słów, bo nasz «wgląd» (ennoia) był z ich «wglądem»
(ennoia), dlatego rozumieli wszystko, co powiedziałem” 
(Nag-Hammadi Codex, VII, 2, 59, 9–15)246. 

Zwróciłbym przy tym uwagę na zbieżność imienia Thomasa Richardsa
i „hagios Thomas” z Ewangelii Tomasza (tytuł oryginalny: peuaggelion
pkata thomas), stanowiącej zbiór stu czternastu logiów Jezusa, odnaleziony
w przekładzie koptyjskim w zwojach Nag Hammadi w Egipcie247. 

Należy dodać, że Ewangelia Tomasza z drugiego Kodeksu z Nag Ham-
madi nie wykazuje żadnego związku z inną Ewangelią Tomasza, tak zwaną
Ewangelią Dzieciństwa Tomasza lub inaczej Dzieciństwem Pana248. Jest to
opowieść o dzieciństwie Jezusa, której oryginał istniał najpewniej w języku
syryjskim. 
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245 C. Miłosz, Hymn o Perle, przeł. C. Miłosz, Kraków – Wrocław 1983; H. Jonas, Religia gnozy, przeł.
M. Klimowicz, Kraków 1994, s. 128–144; J. Prokopiuk, „Hymn o Perle” w świetle gnozy, w: J. Prokopiuk,
Ścieżki wtajemniczenia. Gnozis aeterna, Warszawa 2000, s. 25–47. 

246 K. Rudolph, op. cit., s. 117–118. 
247 (Dembska, Myszor 1992). 
248 Starowieyski 1986: 254–276. 
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Zupełnie wyjątkowe dzieło pośród apokryfów stanowią wspomniane
już Dzieje Tomasza, jedno z pięciu wielkich dziejów apokryficznych. Na-
pisane po grecku lub syryjsku (znane są obydwie wersje, oryginał był raczej
syryjski), zawierają również fragmenty poetyckie, jak Pieśń o Sofii, a przede
wszystkim słynny Hymn o Perle, uważany za „najbardziej wzruszający, naj-
bardziej dramatyczny opis gnostyckiego mitu amnezji i anamnezy”249. 

Akcja Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards zawiera
klarowny scenariusz inicjacyjny. Są tam cudowne narodziny istoty o wy-
raźnie dwojakiej naturze. Podobnie jak dwojaka jest natura Dionizosa,
boga, a zarazem śmiertelnika, zrodzonego z boskiego Zeusa i śmiertel-
niczki, prześladowanego, a jednak zwycięskiego, zamordowanego i przy-
wróconego znów do życia, dwojaka jest również natura Jezusa, człowieka 
i boga zarazem. Grotowskiego fascynował przy tym szczególnie fenomen
człowieczeństwa Jezusa. Do końca życia zapamiętam spotkanie w dniu 
4 stycznia 1997 roku w jednej z kawiarni przy wrocławskim Rynku, pod-
czas którego powiedział do mnie: 

Niewątpliwie Jezus to był fizycznie istniejący człowiek. Przykładem na
to jest scena, kiedy on rysuje koło na piasku, aby miał czas się zastanowić.
To przecież jest o człowieku, w dodatku psychologicznie jest to bardzo
prawdziwe. Był to jednak człowiek niezwykły. 

I dalej:

W zmartwychwstanie absolutnie nie wierzę. Ten człowiek, którego
uczniowie spotykają na drodze do Emaus, to jest ktoś inny. Nie ma przy tym
pewności, czy to było fizyczne istnienie. „Dotknij boku mego” – to nie jest
niemożliwe. Jeśli, powiedzmy, jestem hinduistą, to takie rzeczy są możliwe250.

Ten właśnie obraz Jezusa rysującego koło na piasku stał się dla Grotow-
skiego obrazem o wielkim znaczeniu. 

W pewnym fragmencie Akcji pojawia się Thomas Richards, wnoszący
czerwone zawiniątko z figurką. Co to jest? Jego totem? A może prezent uro-
dzinowy, jak pisze Lisa Wolford251? Według jednego z czyniących Akcję,
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249 (Eliade 1994: 248–249). 
250 Według mojego zapisu z tego spotkania. 
251 (Wolford 1999: 23). 
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Briana Watta, którego o to zapytałem, jest to asson, czyli instrument mu-
zyczny i jednocześnie przedmiot sakralny w haitańskim woodoo. Na to samo
pytanie Grotowski odpowiedział w sposób bardziej tajemniczy. Powiedział
mi tylko, że „jest to przedmiot pochodzący z dzieciństwa Thomasa”252. Jeśli
przyjąć takie wyjaśnienie, to mielibyśmy tu do czynienia z zabawką dzie-
cięcą, przypominającą grzechotkę albo będącą wprost rodzajem grzechotki,
a znaną jako „crepundia” lub „signa”. Eliade tak omawia jej znaczenie: 

(…) „mistyczne zabawki” (bąk, bączek, kostki i lusterka) zaświadczone
już w III wieku przed Chrystusem w Papirusie z Fajum (Gurub). Tymi sa-
mymi zabawkami udało się (wysłanym przez Herę) tytanom skusić dziecię
Dionizosa-Zagreusa, którego potem zamordowali i poćwiartowali. Mit ten
dotarł do nas za pośrednictwem kilku autorów chrześcijańskich, ale był
także znany dwóm pisarzom wtajemniczonym w misteria – Plutarchowi 
i Apulejuszowi – a także orfickiemu bractwu hellenistycznego Egiptu253.

A na innym miejscu czytamy: 

Crepundia (słowo łacińskie) oznacza różne małe przedmioty (lusterka,
grzechotki, kości do gry, bąk, bączek, piłka, na przykład w kształcie zwie-
rząt, mieczyków, toporków) wykonane ze szlachetnych metali, kości sło-
niowej itp., które noszono przy sobie dla odwrócenia uroku. Nazwa
pochodzi od grzechotania (crepare – grzechotać), które wydawały przy
poruszaniu254. 

Warto teraz przyjrzeć się pod tym kątem istniejącym opisom Akcji. Lisa
Wolford, której obszerny opis powstawał w Pontederze255 i był zapewne
konsultowany z Grotowskim i Richardsem, poświęca temu przedmiotowi
wiele uwagi. Pisze o zabawce, grzechotce i tym podobne, nigdy jednak nie
używa nazwy asson. Jeśli tak, to jest ona dla piszącej jedynie crepundia 
małego Dionizosa-Zagreusa, natomiast pomija ona wszystko to, co łączy
się z zabawką małego Jezusa. 
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252 Rozmowy odbyłem w Pontederze latem 1996 roku: 27 lipca z Brianem Wattem oraz w nocy 
z 28 na 29 lipca z Grotowskim.

253 (Eliade 1994: 186). 
254 Mała encyklopedia kultury antycznej A–Z, Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

1983, s. 166.
255 (Wolford 1999: 18–27). 
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Zaś Jacek Dobrowolski w artykule pod znamiennym tytułem Tańczący
Zbawiciel Jerzego Grotowskiego, który – jak zapewnia autor – konsultowany
był nie z samymi twórcami Akcji, tylko z uczonymi afrykanistami z Uni-
wersytetu Warszawskiego, używa terminu asson w obu znaczeniach – in-
strumentu muzycznego i zabawki, czyli crepundia: 

Oprócz laski koryfeusz [Thomas Richards] przez jakiś czas trzyma
w ręku okrągłą tykwę-kalabasz. Jest to tak zwany asson, grzechotka ka-
płana wudu, instrument pochodzący z Afryki Zachodniej, w jego środku
zazwyczaj znajduje się wąż z gliny, choć zdarza się, że na zewnątrz przy-
mocowuje się kręgosłup węża. Asson jest przedmiotem magicznej mocy i
służy między innymi do cucenia ludzi z transu256. 

O funkcji asson cucenia z transu wiem od Piotra Borowskiego, który
musiał to słyszeć w Pontederze. 

Akcja jest również przywołaniem tradycji trójjedynej chorei, zauwa-
żalnej tu natychmiast dzięki połączonym w jedność muzyce, tańcowi 
i śpiewowi lub inkantacji. Praktycznie od Dziadów „do słów Adama Mic-
kiewicza” w opolskim Teatrze 13 Rzędów inkantacja zainteresowała Gro-
towskiego reżysera, który stosował ją już potem we wszystkich swoich
pracach teatralnych, za każdym razem jednak inaczej. Oczywiście nieprzy-
padkowo zaczęło się to w trakcie pracy nad Mickiewiczowskimi Dzia-
dami, a zatem wiosną 1961 roku, gdyż właśnie w autorskiej przedmowie
do tego utworu (Mickiewicz 1995: 13–14) mowa jest o „śpiewach obrzę-
dowych, gusłach i inkantacjach (…), po większej części wiernie, a niekiedy
dosłownie z gminnej poezji wziętych”. Grotowski nie tylko doskonale to
pamiętał, ale także przypominał przy każdej możliwej okazji, czego byłem
świadkiem. 

Jak twierdzi Eliade, w odróżnieniu od antycznych misteriów „chrze-
ścijaństwo nie znało sakramentalnej wartości seksualności” (Eliade 1994:
187). Eliade nie powinien używać słowa „sakramentalnej” zastrzeżonej dla
rytów kościelnych, lecz raczej słowa „sakralnej”. Poza tym były heretyckie
Kościoły chrześcijańskie: fibionici z ich komunią z nasienia i krwi men-
struacyjnej, inne sekty wczesnochrześcijańskie, których nazw nie pamię-
tam (znajdziesz u Prokopiuka w jego książce o historii herezji, dalej rosyjscy
chłystowie, czy ezoteryczny kościół Marii Magdaleny w Prowansji z kultem
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256 J. Dobrowolski, Tańczący zbawiciel Jerzego Grotowskiego, „Teatr” 1988, nr 12, s. 41. 
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Damy o inspiracji katarskiej, którzy jednak chrześcijanami nie byli. Notre
Dame to niekoniecznie Maria, tak nazywano też Marię Magdalenę. Była
to chrześcijańska „tantra”. Podobnie w kościele świętego Graala, o którym
tak mało wiadomo, ale legenda o królowej Ginewrze (celt. „Biały Duch”)
żonie króla Artura i jej Lancelocie miała kształtować rycerzy chrześcijań-
skich. Była to inicjacja rycerska. Chyba tam różnie bywało z tymi pokła-
dzinami z mieczem kładzionym pomiędzy parą. W tym sensie Akcja
wydaje się być bliższa tradycji chrześcijańskiej niż misteryjnej, z tym jed-
nak zastrzeżeniem, że symbolika inicjacyjna jest wspólna, łącząc Dioni-
zosa, Zagreusa (Dionizosa-Zagreusa) i Jezusa. Na całym świecie symbolika
ta wiąże się z bożym dzieciątkiem i objawia tajemnicę „odrodzenia” o mis-
tycznym charakterze257. Obie tradycje – misteryjną i chrześcijańską –
łączy w Akcji również i to, że wydaje się ona etnodramą (w znacznym 
stopniu zamaskowaną), łącząc teatr i rytuał. Można w tym dostrzec na-
wiązanie do rytualnych początków teatru. Przy tym za twórcę terminu
„etnodrama” uważany jest powszechnie haitański psychiatra Louis Mars,
jeden z najwybitniejszych znawców woodoo, który dostrzegał w nim „dzia-
łania o charakterze jednocześnie religijnym i dramatycznym, nawiązujące
do początków teatru i wierzeń ludowych”258. W czerwcu 1978 roku pro-
fesor Mars został zaproszony przez Grotowskiego na międzynarodowe
sympozjum „Sztuka debiutanta” w Warszawie i Grzegorzewicach pod
Warszawą259, gdzie przedstawił swoje rozumienie etnodramy jako „religii
dramatycznej”260. 

W liście z 15 września 1963 roku, zaadresowanym do Cheruthuruthy
w Kerali, gdzie znajduje się siedziba słynnej szkoły kathakali, Grotowski
informował Barbę o Wandzie Dynowskiej (1888–1971), wysoko cenionej
przez Ramanę Maharishiego współpracownicy Gandhiego, która razem 
z nim przygotowywała organizację szkolnictwa i zręby nowego ustroju 
w Indiach, wielkiej rzeczniczce idei zbliżenia polsko-indyjskiego (między
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257 (Eliade 1988: 256–259) 
258 L. Mars, Témoignages I. Essai ethnopsychologique, Madrid 1966; Y. Lorelle, L’expression corporelle

du mime sacré au mime de théâtre, Bruxelles 1974. 
259 J. Grotowski, L’art du débutant – The Art of the Beginner, „International Theatre Information”

printemps–été/spring–summer, 1978, s. 2–11; A. Czekanowska, Teatr – muzyka – człowiek, „Ruch
Muzyczny” 20, 1978, s. 15–16; Z. Osiński, Symposium sur „l’Art du débutant” – Symposium: „The Art of
the Beginner”, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 9–10, 1978, s. 18–20. 

260 L. Mars, L’ethnodrame: la religion dramatique – The ethnodrama: dramatic religion, „International
Theatre Information” printemps–été/spring–summer 1978, s. 44–49. L. Mars, Atak opętania przez Loa,
przeł. M. Z. Berwid, „Dialog” 9, 1989, s. 106–114. 
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innymi była założycielką, organizatorką, redaktorką, autorką i tłumaczką
zasłużonej Biblioteki Polsko-Indyjskiej)261. 

Na wszelki wypadek niech Pan pamięta, że w Adjarze k[oło] Mad-
rasu mieszka pani Wanda Dynowska (w Indiach znana pod nazwiskiem
Uma Devi), wydawczyni Biblioteki Polsko-Indyjskiej. Bardzo miła pani,
acz dewotka w stylu Bławackiej. W swoim czasie żywo interesowała się
Śiakuntalą w naszym Teatrze262. 

Grotowski powiedział mi kiedyś, że czynione były nawet przygotowa-
nia, aby sprowadzić opolską Śiakuntalę do Indii. W tym celu wiosną 1961
roku w siedzibie Towarzystwa Polsko-Indyjskiego przy Wierzbowej w War-
szawie odbył się jednorazowy pokaz fragmentów przedstawienia263. 

W tym samym liście Grotowskiego do Barby pojawia się nazwisko prze-
bywającego wówczas w Indiach młodego indologa Marii Krzysztofa Byr-
skiego, którego rodzice od początku działalności Teatru Laboratorium pod
kierownictwem Grotowskiego i Flaszena należeli do bardzo nielicznego
kręgu sojuszników i przyjaciół tej placówki, pozostając nimi zresztą do
końca życia264. W niedzielne południe, 30 marca 1969 roku, we Wrocła-
wiu, na zaproszenie Grotowskiego, Maria Krzysztof Byrski wygłosił odczyt
do zespołu Teatru Laboratorium na temat Teatr i ofiara265, a w sierpniu
tego samego roku na łamach „Dialogu” ukazał się wspomniany już tekst
Grotowski a tradycja indyjska266. 

Wkrótce po przeniesieniu się Teatru Laboratorium z Opola do Wro-
cławia Grotowski pisze do Barby w liście z 6 lutego 1965 roku: 

Ostatnie tygodnie stały się dla mnie okresem przemyśleń i konfronta-
cji tego, co się robiło i co było, z tym co się robić powinno i co się powinno
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261 T. Gerlach, Wanda Dynowska (1888–1971), „Przegląd Orientalistyczny” 4, 1971, s. 433–434, 
T. Margul, Wkład uczonych polskich do poznania myśli indyjskiej, „Przegląd Orientalistyczny” 1, 1980, 
s. 63–71. 

262 E. Barba, op. cit., s. 121. 
263 W latach siedemdziesiątych, kiedy zajmowałem się tą sprawą, próbowałem dowiedzieć się czegoś

bliższego o tym wydarzeniu. Niestety, bez powodzenia: powiedziano mi, że nie zachowała się żadna doku-
mentacja. 

264 Z. Osiński ( 2005), op. cit.
265 Siedmiostronicowy maszynopis odczytu znajduje się w zbiorach Ośrodka Jerzego Grotowskiego we

Wrocławiu. Także M.K. Byrski (1968), op. cit., s. 27–31. 
266 M. K. Byrski, Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog” 8, 1969. 
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zbudować. Przeniesienie aśramy, gdyby jej nawet w niczym nie zmienić,
samo w sobie stwarza aśramę inną. Jadąc tą metaforą: okres opolski to
Mahariszi z jego Arunaczalą (pustelnia oddalona); okres wrocławski 
to już raczej aśrama Aurobindo w Pondichery (pustelnia i instytut, we-
wnątrz gwaru wielkiego miasta). A może w ogóle porównanie z aśramą
jest już nieaktualne?267 

Przytoczony fragment adresat listu zaopatruje umieszczoną w przy-
pisie informacją, że w Opolu Grotowski miał powieszoną nad łóż-
kiem fotografię Ramany Maharishiego, wykonaną jeszcze na początku lat
pięćdziesiątych przez swojego brata, Kazimierza, obecnie profesora fizyki
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pokazał ją Barbie i długo opowiadał 
o książce Paula Bruntona Ścieżkami jogów268, którą matka dała mu do czy-
tania, gdy miał dziewięć lat. W październiku 1994 i po raz ostatni w roku
1996 powiedział Barbie, że nadal uważa Ramanę Maharishiego za swo-
jego mistrza269. 

Książka A Search in Secret India Paula Bruntona, w przekładzie Wandy
Dynowskiej, stała się jedną z lektur jego życia270. To z niej pochodziła
wspomniana fotografia, a w niezwykle starannie dobranej bibliotece w Pon-
tederze znajdowały się jej egzemplarze po angielsku, francusku, włosku 
i polski przekład Dynowskiej. Każdemu, kto z nim pracował, Grotowski
dawał do przeczytania część, która dotyczy Ramany Maharisziego. Brunton
pisze tam między innymi: 

[…] mędrzec wszystkie religie traktuje jednakowo jako szczere i cenne
wyrazy wielkiego duchowego doświadczenia; ma niemniejszy szacunek
dla Jezusa jak dla Kriszny271. 

Tak właśnie rozumiany ekumenizm był również bardzo bliski Grotow-
skiemu, a książka Bruntona towarzyszyła mu w tym „tańcu” jego żywota.
Nie pozostało to bez głębokiego wpływu na jego myślenie i postawę 
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267 E. Barba, op. cit., s. 140. 
268 P. Brunton, Ścieżkami jogów, z oryginału angielskiego pt. A Search in Secret India przeł. W. Dy-

nowska. Lwów – Warszawa 1939. 
269 E. Barba, op. cit., s. 48, 54, 140. 
270 Z. Osiński, Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980, s. 15–16; Z. Raszewski, Raptularz

1968–1969, Kraków 1997, s. 47–50. 
271 P. Brunton, op. cit., s. 395. 
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jako artysty. Można powiedzieć, że niemal cała późniejsza droga twórcza
Grotowskiego, jej trajektoria, wraz z pojawiającymi się na niej motywami 
i tematami, została w przedziwny sposób wyznaczona/zaprojektowana przez
jego wczesne, jeszcze chłopięce lektury: Ścieżkami jogów Paula Bruntona,
Życie Jezusa Ernesta Renana, Ewangelie czytane w komórce nad chlewem
dla świń jako książka zakazana przez proboszcza-katechetę: „Powiedział-
bym, że lektura Ewangelii w towarzystwie świń, w tajemnicy przed kate-
chetą i w zmowie z wikarym, była moim inicjalnym doświadczeniem
związanym z chrześcijaństwem”272. A działo się to podczas wojny, spędzo-
nej z matką i bratem we wsi Nienadówka pod Rzeszowem: 

The time I passed in the village was wartime. One day my mother set
out to the city in order to find books, because she was convinced that
some books can be nourishment. Then she brought two – The Life of
Jesus by Renan and A Search in Secret India by Bruntona. The book of
Renan was forbidden by the Church, but my mother considered it ex-
tremely important story about Jesus, and often repeated that for her it
was the “fifth Gospel”. 

Mother was practicing the most ecumenical Catholicism. She still
underlined that for her no one religion had a monopoly on truth. Her
interest in the traditions of India was deep and stable. It was not by chance
that she brought into the village for her children the book of Brunton.
She repeated to me that intellectually (that is, because of her opinions),
she felt herself to be Buddhist. She was also accepting person whose atti-
tudes were clearly not religious. It seemed logical enough, but during her
confessions in the church it caused some funny discussions with the priest.
Also because she emphasized in the time of confession that in her opin-
ion, if humans have souls, then surely animals have also273.

Na przełomie lat 1976 i 1977 Grotowski i jego matka, odbyli trzyty-
godniową podróż do Indii. Była to wycieczka zorganizowana przez polskie
biuro turystyczne. Odwiedzili wtedy aśramę Ramany Maharishiego, znaj-
dującą się u podnóża świętej góry Arunaczali. Emilia Grotowska liczyła
wówczas 78 lat. 
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272 J. Grotowski, O praktykowaniu romantyzmu, stenogram przygotował do druku L. Kolankiewicz,
„Dialog” 3, 1980, s. 119; Z. Osiński, Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Warszawa 1993, s. 24–40. 

273 L. Wolford, R. Schechner (red.), The Grotowski Sourcebook, London and New York 1997, s. 251.
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26 stycznia 1998 roku twórca Teatru Laboratorium jako profesor
Collège de France wygłosił w Théâtre du Rond-Point Renaud-Barrault
swój ostatni wykład, poświęcając go Ramanie Maharisziemu. Ostatnią wolą
Jerzego Grotowskiego było, aby jego prochy znalazły się na Arunaczali, w
pobliżu aśramy indyjskiego mędrca. Spełnili ją Mario Biagini i Thomas Ri-
chards, najbliżsi współpracownicy z ostatniego okresu życia i zarazem wy-
znaczeni przez niego spadkobiercy.

Summary

The Jerzy Grotowski’s Actor – a “Dancer”

While watching the recording of his perfomance Acropolis Jerzy Gro-
towski realized that his perfomances were sung in reality. He was uncon-
sciuos of that fact during staging them. Yet the sung and dance quality of
his actors technique is very striking. The influnce of Indian culture on Jerzy
Grotowski art, especially of philosophy and theatre is out of question. The
powerful image of the God Shiva as a dancing Cosmogony had been inspi-
ring him from the very beginning of his artistic career in Poland when he
even wrote a text Playing Shiva, Notes on Training. It seems to have been the
very source of his method of actor’s training which arrived at the idea of ac-
tors perfomance called as some organic, united expressivity of movement,
sound and word, referring to the Ancient Greece concept of the chorea. The
idea of the Poor Theatre, reduced only to the human body expressivity seems
also to be rooted here. The sacred body of the God Shiva, presented an-
thropomorphically in the cosmic original ritual of the World creation san-
ctifies the acting and actor’s profession. In conclusion, acting is percived as
yajna, sacrifice in the lay rite of actor’s personal cosmogony. 
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Artystyczne i Filmowe. 

Winiek T., 1998. Święte dzieciństwo apokryfów, w: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice 
literackie. Praca zbiorowa pod redakcją Papuzińskiej J. i Leszczyńskiego G. Warszawa, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY: 69–81. 
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Artykuły w czasopismach 
Byrski M. K., 1968. Teatr i ofiara. Antyczny teatr indyjski a msza wedyjska, „Zeszyty Nau-

kowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2: 27–31. 
Byrski M. K., 1969. Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog” 8: 86–91. 
Czekanowska A., 1978. Teatr – muzyka – człowiek, „Ruch Muzyczny” 20: 15–16. 
Dobrowolski J., 1998–1999. Tańczący Zbawiciel Jerzego Grotowskiego, „Teatr” 1998 nr 

12: 38–42 i 1999, nr 1: 43–45. 
Flaszen L., 1999. [O Jerzym Grotowskim], „Gazeta Wyborcza” 14: 12. 
Gerlach T., 1971. Wanda Dynowska (1888–1971), „Przegląd Orientalistyczny” 4: 433–434. 
Grotowski J., 1978. L’art du débutant – The Art of the Beginner, „International Theatre In-
formation” printemps–été/spring–summer: 2–11. 
Grotowski J., 1980. O praktykowaniu romantyzmu. Stenogram przygotował do druku Ko-

lankiewicz L., „Dialog” 3: 113–120. 
Lorelle Y., 1962. Le transe et le théâtre, „Cahiers Renaud-Barrault” (Paris) 38. 
Margul T., 1980. Wkład uczonych polskich do poznania myśli indyjskiej, „Przegląd Orien-
talistyczny” 1: 63– 71. 
Mars L. Price, 1978. L'ethnodrame: la religion dramatique – The ethnodrama: dramatic re-

ligion, „International Theatre Information” printemps–été/spring–summer: 44–49. 
Mars L., 1989. Atak opętania przez Loa. Przełożyła Berwid M. Z., „Dialog” 9: 106–114.
Osiński Z., 1978. Symposium sur „l’Art du débutant” – Symposium: „The Art of theBegin-
ner”, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 9–10: 18–20. 
Osiński Z., 2000. O Jerzym Grotowskim w związku z książką Eugenia Barby „Ziemia po-

piołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce”, „Pamiętnik Teatralny” 1–4: 162–195
Wolford L., 1999. „Akcja”. Początek, którego nie można przedstawić. Przełożył Ziółkowski G.,

„Didaskalia. Gazeta Teatralna” 29: 18–27. 
Zieliński A. J., 1967. Sziwa, czyli harmonia i chaos, „Miesięcznik Literacki” 9: 61–68.
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Na początku był taniec. 
O geście tanecznym Śiwy 

z perspektywy fenomenologicznej

Pamięci Rabindranatha Tagore’go 

Cywilizacja Grecji Antycznej rozwijała się w murach miasta, i rze-
czywiście wszystkie nowożytne cywilizacje biorą swój początek w cegle i za-
prawie murarskiej (…), cywilizacja Indii narodziła się w lesie, otoczona 
rozległym życiem natury, żywiona i odziewana przez nią, wykształciła 
z nią intymne więzi na wszystkich poziomach swej egzystencji (…), z cza-
sem zajęciem mędrców hinduskich żyjących w lasach starożytnych Indii, stało
się ujmowanie harmonii pomiędzy duchem człowieka a duszą świata274. 

Jan Białostocki cytuje w swych Obrazach i symbolach Abrahama Mo-
ritza Warburga275, który jest dlań przykładem uczonego traktującego sztukę
jako istotną i uprawnioną formą ludzkiej ekspresji na równi z religią, poezją,

274 R. Tagore, Sadhana, R. Macmillan, India 1988, s.1. Cytat ten jest świadectwem pewnej idealnej
sytuacji poznawczej, opisanej przez Artura Schopenhauera w jego Świat jako wola i przedstawienie, PWN,
1994, a mianowicie takiej, która może dawać gwarancję adekwatnego poznania. Otóż w księdze trzeciej,
rozdział 34, znajdziemy znamienne myśli filozofa: „Tak jak bez przedmiotu, bez przedstawienia, nie
jestem poznającym podmiotem, lecz tylko ślepą wolą, tak samo beze mnie jako podmiotu poznania rzecz
poznana nie jest przedmiotem, lecz tylko wolą, ślepym dążeniem (…), tylko w świecie jako przedstawie-
niu, którego formą jest zawsze przynajmniej podmiot i przedmiot, dzielimy się na indywiduum pozna-
jące i poznawane (…). Kto zatem w opisany sposób wgłębił się w naoczność przyrody i tak się w niej
zagubił, że istnieje już tylko czysty podmiot poznający, ten przez to bezpośrednio się dowiaduje, że jako
taki podmiot jest warunkiem, a więc wehikułem świata i wszelkiego przedmiotowego istnienia, ponieważ
odtąd przedstawia się ono jako zależne od jego istnienia. Wchłania się więc przyrodę tak, że odczuwa ją
już tylko jako przypadłość swojej istoty (…), świadomość tego, co w Wedach wypowiadają Upaniszady
„Wszystkimi tymi stworzeniami jestem ja, a pozą mną nie ma innego bytu”. W tym sensie, także cytowany
przez Schopenhauera Byron powiada w Wędrówkach Childe Charolda „Jak ja ich cząstką, nie sąż cząstką
moją/I szczyty, chmury, wody?” (przeł. Jan Kasprowicz).

275 J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982, s. 12. 
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filozofią i nauką. Oznacza to zarazem, że rozumienie obrazu, któremu wi-
zualny kształt nadają sztuki plastyczne, nie było możliwe dla niemieckiego
historyka sztuki bez wzięcia pod uwagę wszystkich czynników złożonego
procesu kulturotwórczego, którego obraz jest wynikiem. Dodajmy przy
tym, że Warburg przez obraz rozumiał przedmiot idealny, kształtowany 
w jakimś momencie przez wyobraźnię indywidualnego człowieka, jako
wyraz pewnych treści wspólnych jakiejś grupie, przekazywany następnie
środkami właściwymi dla rozmaitych dziedzin kultury i stający się ele-
mentem świata społecznej wyobraźni. Treści, które Carl Gustaw Jung okre-
ślił jako kolektywne i nazwał nieświadomością zbiorową: „nieświadomość
zbiorowa jest potężnym dziedzictwem duchowego rozwoju ludzkości, od-
rodzonym w konstytucji każdej jednostki”276. 

Wedle interpretatorów Junga277, ma ona przystosowywać indywi-
dualną psychikę do wrodzonych całej ludzkości ogólnych prawidłowo-
ści wewnętrznych. Z jednej strony jest dynamiczną strukturą popędową, 
z drugiej zaś tworzy sferę archetypów, które są „reprezentacjami psycho-
logicznie koniecznych reakcji na pewne typowe sytuacje”278, to nie „wro-
dzone idee”, lecz wrodzone potencjalności, wrodzone tryby psychicznego
funkcjonowania, wzorce zachowania. Ponieważ treść archetypowa wyra-
żana jest zawsze w sposób przenośny, to symbol właśnie staje się funda-
mentalnym wyrazem archetypów, łącząc je ze świadomością. Jest on także
transformatorem energii psychicznej, którą przekształca, manifestując
adekwatnymi dlań obrazami: „Dlatego musimy przyjąć, że odpowiadają
one (archetypy) pewnym zbiorowym elementom strukturalnym ludzkiej
psychiki”279.

U Eliadego obraz, którego pojęciowo używał zamiennie z symbolem,
pełni funkcje kosmologiczne, antropologiczne i psychologiczne280. Ujmu-
jąc to stanowisko w duchu jungowskim, można by zatem uznać obraz za
symboliczną emanację reakcji psychicznych człowieka wobec różnych mo-
dalności bytu: transcendencji, własnego bytu osobowego i bytu w znacze-
niu szerokim. Wedle rumuńskiego badacza, nie można obrazu w takim
znaczeniu upojęciowić, a należy raczej przeżywać jako wyraz wyższej
prawdy, dzięki czemu człowiek może pojąć rzeczywistość absolutną: 

190

276 C. G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1981. 
277 Ibidem
278 Ibidem
279 C. G. Jung, Archetypy i symbole. Czytelnik, 1981. 
280 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 33. 
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Symbol odsłania pewne strony rzeczywistości – najgłębsze – które 
opierają się wszelkim innym środkom poznania. Obrazy, symbole, mity od-
powiadają pewnej potrzebie i spełniają pewną funkcję: obnażania najskryt-
szych modalności bytu281. W swej pracy z dziedziny antropologii religii
zatytułowanej „Sacrum” dowodzi, że obrazy z samej swej struktury są wielo-
wartościowe. Jeśli umysł posługuje się obrazami, aby ująć ostateczną rzeczy-
wistość, to właśnie dlatego, że owa rzeczywistość przejawia się w sposób
wewnętrznie sprzeczny i dlatego właśnie nie da się wyjaśnić konceptualnie.
Prawdziwy jest więc obraz jako taki, jako zespół znaczeń, nie zaś jedno 
z jego znaczeń bądź jeden tylko z licznych planów odniesienia. Przełożyć
obraz na terminologię konkretną, sprowadzając go do jednego tylko z planów
odniesienia, to gorzej niż go kaleczyć, to zniweczyć go, unicestwić jako na-
rzędzie poznania282. 
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281 Ibidem. 
282 Ibidem, s. 36. 

Śiwa Nataradża 
fot. Wiesna Mond-Kozłowska, New Delhi 2008
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W wertykalnych i horyzontalnych procedurach hermeneutycznych,
zmierzających do wyjaśnienia trudno uchwytnego sensu transcendentnego
zostanie poddany analizie obraz świata hic et nunc, obciążony wszakże sen-
sem sub specie aeternitatis. Bowiem przedmiotem dalszego opisu i inter-
pretacji będzie sakralna rzeźba hinduska, przedstawiająca postać boga
stwarzającego świat w tańcu w kole i po kole. Ten swoisty gest taneczny
ucieleśnia tym samym podstawowe pojęcie hinduskiej kosmogonii. 

Postawa badawcza wyznaczająca ostatecznie zespół odniesień dla 
przyjętej metody hermeneutycznej, metodologii badawczej i końcowego
argumentu myślowego, wywodzi się z kulturowej tradycji greckiej i judeo-
chrześcijańskiej283. W zawiązku z tym zakreślony horyzont refleksji ba-
dawczej ogarnie swoim zasięgiem także i graficzny archetyp europejskiej

192

283 Warto przypomnieć sceptyczne stanowisko Carla Gustawa Junga wobec europejskich prób
przeniknięcia istoty cywilizacji wschodniej: „Nam, ludziom Zachodu, idee hinduskie są obce; w więk-
szości – i akurat teozofowie są najlepszym tego przykładem – nie jesteśmy w stanie nawiązać z nimi
wewnętrznego związku (…) Zachodnia świadomość nie jest bynajmniej jakąś ogólną świadomością – 
jest to uwarunkowany historycznie i ograniczony geograficznie czynnik reprezentujący tylko część
ludzkości (…), znajomość psychologii Wschodu jest nieodzowną przesłanką krytyki i obiektywnego rozu-
mienia psychologii Zachodu”, Cf. C.G. Jung, Psychologia kundalini-jogi, Kraków 2003.

L’uomo Vitruviano, Leonardo da Vinci, De architektura libri decem, 1521
Wenecja, Galleria dell’Accademia 
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kosmogonii racjonalnej. Jest nim obraz relacji mikroświata z makroświa-
tem, znany w historii sztuki jako szkic Witruwiusza, anér tetrágonos, bądź
jego nieco rozbudowana odmiana wariacyjna, rysunek Leonardo da Vinci,
homo quadratus.

Po pierwsze, forma rzeźby hinduskiej zostanie sprowadzona do naj-
prostszych form geometrycznych, a wskutek tych działań w polu widzenia
ostanie się jedynie koło, spłaszczona kinesfera284, będąca wypadkową 
fizycznie warunkowanych linii kierunkowych i płaszczyzn ruchu tancerza.
Potem wykreśli się linię wertykalną łączącą dwa przeciwległe punkty jego
sylwetki w pionie oraz kwadrat wpisany w koło poprzez połączenie czterech
punktów na kole (pion i poziom przebiegające przez linię pępka), a także
dwa trójkąty równoramienne, których podstawą jest linia pozioma bieg-
nąca przez pępek. 

Po drugie zaś, wobec wielu wszechstronnych i znaczących prac poświę-
conych szczegółowemu wyliczeniu elementów samej rzeźby z odniesie-
niami do metafizyki hinduskiej285 ujmowanej w perspektywie relatywnej
doktryny i estetyki, kierunek obranych badań wskaże sferę czystych zna-
czeń wytwarzanych w bezpośrednim doświadczeniu formy obu dzieł, kła-
dąc bardziej nacisk na istotę nieuwarunkowanego poznania niż na jego
czasoprzestrzenny kontekst historyczny. To tłumaczy wybór fenomenolo-
gii jako metody wydobywania sensu źródłowego, jawiącego się w swej nie-
uwarunkowanej naoczności. 
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284 Kinesfera – indywidualna przestrzeń ruchowa człowieka w kształcie kuli, kreślonej przez zasięg rąk
człowieka stojącego w jednym punkcie podstawy, pojęcie z dziedziny teorii ruchu Rudolfa Labana.
Cf. R. Laban, Choreutics, Macdonald & Evans, London 1966. 

285 Cf. J. Kowalska, Taniec drzewa życia, Warszawa 1991; K. Vatsyayan, The Square and the Circle of the
Indian Arts; AP 1997; M.-G. Wosien, Sacred Dance, Thames and Hudson, 1974. M. K. Byrski, Słowo
ujrzane w tańcu, w: Na jedwabnym szlaku gestu, Kraków 2012; A. Coomaraswamy, The Dance of Shiva,
New Delhi 2003. Warto jednak zacytować kilka sformułowań hinduskiego badacza, największego jak
dotąd autorytetu w tradycji studiów nad semantyką gestu tanecznego Pana tancerzy i aktorów. Wpro-
wadzają one bowiem wymaganą przez przedmiot badań przestrzeń i jakość poznawczą strategii inter-
pretacyjnych. Coomaraswamy utrzymuje, że Kosmos jest teatrem Nataradży, zaś on sam jest równocześnie
aktorem i widzem swego tanecznego przedstawienia. Taniec boga odczytuje jako manifestację pierwot-
nej pulsującej rytmicznie energii przyrównując go do Lukianowego Erosa Protogonosa i jako taki stanowi
on źródło wszystkich ruchów Kosmosu, symbolizowanego przez okrąg, w którym tańczy Śiwa. Po drugie,
taniec boga i jego naśladowców, tancerzy, ma uwalniać duszę z okowów złudy i iluzji, po trzecie taniec
odbywa się Czidambaram, które jest zarazem centrum Wszechświata i serca pojedynczego człowieka.
Ruchy taneczne Śiwy są naturalne, svabhava-jah: spontaniczne, naturalne i pozbawione pragmatycznej
celowości, bowiem taniec boga ujawnia jego prawdziwą naturę; jego boskość manifestuje się w tańcu.
Autor konstatuje wreszcie, że kluczową myślą zawartą w pojęciu tańca Śiwy jest synteza nauki, religii 
i sztuki w ich estetycznym, teologicznym i epistemologicznym wysiłku totalnego ujęcia istoty i dynamiki
bytu w znaczeniu ogólnym i jednostkowym. 
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Sens ten będzie odczytywany w postaci znaku niesprowadzalnego 
już do niczego więcej poza sobą, w taki sposób, że da się w nim wyróżnić
własności pozwalające na jego momentalną identyfikację i analizę istotową.
Wydaje się, że najbardziej przydatne metodologicznie będzie odniesienie
do pragmatycznego rozumienia tego zjawiska. Jak wiadomo Peirce pojmował
znak w sposób dynamiczny, to znaczy jako semiotyczny286 ruch sensu po-
między przedmiotem, znakiem i interpretantem. Ten ostatni to niekończący
się ciąg skutków, jakie znak może wywołać dzięki odniesieniu do przedmiotu
(jak podkreślają semiolodzy, interpretanta nie należy mylić z interpretato-
rem, ten ostatni jest zewnętrzny wobec znaku i przedmiotu oznaczania). 

Dla jasności przedsiębranych procedur hermeneutycznych, które po-
winny nam gwarantować oczekiwaną satysfakcję poznawczą, musimy nadto
określić relację znaku do jego podstawy, a więc dostrzec nośnik znaku, jego
semantyczne własności. W konsekwencji zaś wyróżnić sposoby oznaczania
przedmiotu przez znak. Pozwoli nam to ustalić podstawy metodologiczne
dla wyjaśnienia, skąd wiemy, że znak koresponduje z przedmiotem, i uza-
sadnić, jak przedmiot jest obecny w znaku. 

Pomimo odmiennych uwarunkowań środowiskowych, innego biegu
historii, specyficznej tektoniki i sfery klimatycznej łączy nas z Hindusami
ta sama struktura materialna naszego bytu cielesnego, tożsama zasada wer-
tykalna lokomocji, symetria wpisana w kompozycję ciała, jego identyczny
podział estetyczny i funkcjonalny. Przy odmiennym sposobie konstytucji
psychiki i sfery racjonalno-duchowej identycznie działa nasza fizjologia,
wydaje się także, iż ideowe jądra etyki i Sacrum pokrywają się z sobą, po-
mimo powierzchniowo odmiennych dramatyzacji życia społecznego i reli-
gijnego287. 

Próby nawiązania poznawczej relacji ze sztuką innych cywilizacji mają
wielorakie uzasadnienia. Jednym z nich jest choćby ten fakt, że podczas ba-
dania przedmiotów sztuki obcej kultury sakralnej nieodmiennie pojawia się
potrzeba znalezienia jakiegoś wspólnego centrum odniesień z naszą. Co
więcej, jej odmienność pociąga także i dlatego, że spodziewamy się zna-
leźć tam prostsze odpowiedzi na nasze, problematyczne niekiedy, dylematy
metafizyczne. 
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286 Semioza według Pierce’a to dziedzina zajmująca się działaniem i funkcjonowaniem znaków, ich in-
terpretacją i wnioskowaniem z nich. Ma być ona narzędziem niekończącego się poznania metafizycznego
Uniwersum. Cf. C. S. Peirce, Zaniedbany argument, Kraków 2005. 

287 Cf. refleksje na temat powinowactw duchowych między duchowością Zachodu i Wschodu, w: 
R. Tagore, Sadhana, Macmillan, Indie 1988. 
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To specyficzne cechy środowiska naturalnego Hindusów przede wszyst-
kim wpłynęły na powstanie wysublimowanej kultury ciała, która znalazła swój
wyraz w ustanowieniu doktryny jogi288, swoistej ascezy i techniki medytacji.
Z jednej strony integruje ona i wiąże pracę całego ludzkiego organizmu, z dru-
giej zaś prowadzi do wyzwolenia od wszelkich egzystencjalnych uwarunko-
wań i pozwala osiągnąć pełnię bytu. Ta ostatnia ma być faktem ontologicznym,
owocem zrozumienia „praw przyczynowości powszechnej, która łączy czło-
wieka z kosmosem i skazuje go na nieskończoną wędrówkę – prawo karmana;
także wynikiem spodziewanego poznania tajemniczego procesu, który spra-
wia, że kosmos powstaje i trwa, a przez to umożliwia «wieczny powrót» 
i wreszcie wynagrodzeniem nadziei na dotarcie do rzeczywistości absolutnej
«umieszczonej» gdzieś poza rozsnutą przez maję, iluzję kosmiczną i poza
uwarunkowanym przez karmana doświadczeniem ludzkim – rzeczywistości
postrzeganej jako czysty byt, absolut, jaźń-ja-ātman, brahman, to, co nieuwa-
runkowane, transcendentne, nieśmiertelne, niezniszczalne, nirwana, etc.”289. 

W przeciwieństwie do dominującej postawy myślowej nowożytnych Eu-
ropejczyków, kategorycznie oddzielającej w bycie ludzkim res cogitanas od
res extensa, Hindusi od zarania interesowali się fizyczną realnością bytu ludz-
kiego, którego własności wyznaczały określone możliwości relacji człowieka
zarówno z jego światem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, oraz pozwalały
na wyjaśnianie fenomenu życia jako swoistej relacji między umysłem a ma-
terią. Nie dziwi zatem, że forma ciała ludzkiego i jego aspekty zmysłowe po-
służyły im jako metafora do wyjaśniania zjawisk kosmicznych. Naturalną
konsekwencją takiego posunięcia było przyznanie psychofizycznemu by-
towi ludzkiemu rangi Sacrum. Czytamy o tym w ósmym hymnie Rygwedy:

Ciało ludzkie jest świątynią Boga290. 
Ten, którzy zapala światło świadomości w swoim wnętrzu, 
osiąga prawdziwe światło. 
………………………………….. 
Święty płomień twego wewnętrznego sanktuarium 
nieustannie płonie i rzuca blask291. 
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288 M. Eliade, Joga, nieśmiertelność i wolność, Warszawa,1984. 
289 Ibidem. 
290 W trzecim rozdziale Listu do Koryntian, wersy16–17, święty Paweł pisze znamienne słowa: Czyż nie

wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Święty mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy
Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Kilka wersów wcześniej człowiek nazwany jest przez Pawła
uprawną rolą i Bożą budowlą. W Upaniszadach, księga czwarta, pieśń II, ciało porównywane jest do miasta
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Trudno wyśledzić pierwotne źródła egzystencjalne, które są podstawą
kluczowych pojęć światopoglądowych hinduizmu i jego całościowej wizji
świata wcielonych w rzeźbę sakralną będącej przedmiotem naszych badań.
Wedy, Upaniszady i tradycja braministyczna przekazują nam dojrzały już 
i spójny system myślowy na temat kondycji człowieka i jego relacji trans-
cendentnych, co każe domniemywać, że dojrzewały one tysiącleciami
wcześniejszych intelektualnych zmagań wielu pokoleń rozmaitych ludów
zamieszkujących Subkontynent. 

Kapila Vatsyayan w swej pracy poświeconej znaczeniu figur koła i kwad-
ratu292 w sztuce hinduskiej uwydatnia współzależność pomiędzy metafizyką
a estetyką hinduską, dowodząc, że w klasycznej sztuce hinduskiej pojęcia
myśli spekulatywnej rządzą wizją artystyczną w procesie twórczym. Zdaniem
hinduskiej badaczki, a przy tym i tancerki, rekonstrukcja struktury świata za-
wartego w danym dziele sztuki powinna wyniknać z dokładnej analizy rela-
cji pomiędzy pojęciami metafizycznymi z jednej strony, a zasadami teorii
artystycznej i praktyki artystycznej z drugiej, co w konsekwencji ujawnia cią-
głość pomiędzy filozofią, obrzędem i sztuką. W innym miejscu swej pracy
poświęconej estetyce tańca hinduskiego Vatsyayan zauważa, że „taniec hin-
duski jest najbardziej wyszukaną ekspresją większego i bardziej złożonego
zaplecza hinduskich pojęć o świecie, także charakterystycznej myśli spe-
kulatywnej oraz, że taniec nie może być postrzegany poza znaczącą pod-
stawą myśli filozoficznej i zainteresowań światem fizycznym”. 

Wedle jednej z ostatnich definicji tańca, taniec to ruch, a ruch to ciało,
zatem taniec to ciało293. Toteż współczesna refleksja filozoficzna nad tań-
cem unika nazywania ciała instrumentem tańca na rzecz istotowej równo-
ważności ruchu tanecznego i psychocielesnego bytu ludzkiego.

Upaniszady, stanowiące jedno z głównych źródeł języka hinduskiej formy
artystycznej, wprowadzają pojęcie purusza, które oznacza tam substancję
czystej świadomości, ostateczny cel wszystkich dążeń, byt ponad bytami, 
nazywany także rdzeniem Ja. Duży na długość kciuka ludzkiej dłoni ma 
znajdować się w sercu człowieka. On jest Brahmanem i nazywa się Nieśmier-
telny, wszystkie światy umocowane są w nim, nic nie może go przewyższyć.
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o jedenastu bramach. Niestety, pomimo śladów przeżywanych objawień w ciele, o których czytamy 
w 2 Kor, 12, obrazowanie myśli Pawłowej najczęściej kwalifikuje ciało negatywnie, przygotowując tym
samym filozoficzny grunt dla „epistemologicznej pomyłki Kartezjusza”. Cyt. za: Pismo Święte Nowego Tes-
tamentu, tłum. Kazimierz Romaniuk, Poznań 1980. 

291 The Holy Vedas, red. P. S. Vidyalankar, IVT, 1983. 
292 K. Vatsyayan, The square and the circle of the Indian Arts, New Delhi 1997. 
293 Cf. S. H. Fraleigh, Metaphysics in Motion, Pittsburgh 2003. 
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Tak jest294. Purusza jest para, wyższy, subtelniejszy, większy, stanowi przy-
czynę wszystkich przyczyn, to rdzeń rdzenia. Jedna z dosłownych transla-
cji purusza to osoba. Logicznym następstwem takiego stanu rzeczy było
więc inkarnowanie tej metafizycznej zasady bytu w obraz ciała ludzkiego 
i uczynienie z pojęcia purusza hinduskiego archetypu symbolicznego, 
a przy tym antropomorficznego przedstawienia kosmosu, nazwanego czło-
wiekiem kosmicznym. Vatsyayan nazywa ten fenomen kosmosem konkrety-
zowanym w ciele ludzkim295. 

Wyrażenie to przywołuje znany w kulturze europejskiej archetyp kos-
mogoniczny określający człowieka jako mikrokosmos odzwierciedlający swą
naturą i strukturą makrokosmos. Obrazowanie to prowadzi do tego, aby za
pomocą skończonej formy ludzkiego ciała przedstawić, a tym samym ak-
tualizować i rekonstruować, nieskończoną przestrzeń kosmiczną, wywołu-
jąc w człowieku doświadczenie Uniwersum i organicznej z nim więzi. 

W sztuce hinduskiej Śiwa Nataradża przedstawiany jest zazwyczaj 
w geście tanecznym tańca w jego pięciu aspektach, które odpowiada kos-
micznej naturze działania boga. Jest to jednocześnie taniec Stwarzania, Za-
słaniania, Podtrzymywania, Destrukcji i Wyzwalania/Łaski296. Bóg w swej
antropomorficznej postaci tańczy swój taniec, wyznaczając axis mundi ideal-
nego  koła, które jednak nie zawsze stanowi wizualny element całej kompo-
zycji rzeźbiarskiej. Zastanawiające jest to, że nawet jeśli brakuje go fizycznie
w bryle rzeźby, to i tak sylwetka tańczącego oraz schemat jego ruchów ewo-
kują obecność tej geometrycznej figury doskonałej. Dynamiczna forma koła
w empirycznym lub mentalnym doświadczeniu patrzącego stanowić będzie
zawsze konstytutywny element doświadczenia estetycznego. 

Nadanta to ostatni z trzech tańców297 boga, pierwszy tandawa ma moc
niszczącą, drugi jest kontemplacyjny i prowadzi do joginicznego oświece-
nia, w tym ostatnim, kosmogonicznym, bóg stwarza świat. Inna jego nazwa
to „Anandatandava”, Taniec Łaski, który symbolizuje zarówno kosmiczne
cykle stwarzania, jak i codzienny rytm nardzin i śmierci. Śiwa tańczy na-
dantę nieprzerwanie w złotej komnacie Czidambaram, przed wielkim 
zgromadzeniem bogów, w świętym Tillai, które jest centrum świata i ser-
cem każdego człowieka. Omawiana rzeźba wykrystalizowała się w obec-
nej formie w X wieku po Chr., za panowania dynastii Ćola, jako rezultat
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294 Eight Upanishads, tłum. S. Gambhirananda, t. 1, s. 191, India, 1986.
295 K. Vatsyayan, op. cit.
296 M.-G. Wosien, Sacred Dance, London 1989, s. 34. 
297 J. Kowalska, Taniec drzewa życia, Warszawa 1991. 
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transformacji obrazu bóstwa, którego epifanię czcili wpierw Hindusi – no-
madzi w inkantacjach. Maria Krzysztof Byrski nazwa ten epifaniczny okres
Śiwy „Słowem słyszanym”298. Z czasem Słowo hipostazowało, zaś jego wy-
znawcy, już jako wyznawcy „Słowa Widzianego”, nadali Mu kształt znany
dzisiaj jako plastyczne ucieleśnienie hinduskiej syntezy totalnego doświad-
czenia egzystencjalnego człowieka i działającej energii kosmicznej w postaci
boga wykonującego taniec kosmogoniczny, hic et nunc, semper et ubique, po
kolistym torze bytu, który nie zna końca, bo nie ma początku.

Hinduistyczna doktryna religijna opiera się na koncepcji zamierania 
i odradzania się świata w cyklu Dni i Nocy Brahmy, pierwszego z trójcy
bóstw. Drugi, Wisznu, jest bogiem słońca, światła, ognia i wody. Trzeci zaś,
Śiwa, to dawca prawdziwej wiedzy i dobra. Śiwa ma naturę dychotomiczną,
będąc jednocześnie dawcą życia i śmierci. Z tego powodu uważa się, że jest
bogiem ogarniającym pełną rzeczywistość istnienia. Przyjmując postać
Rudry, ryczy, wyje, niszczy, zaś jako Śiwa Darzący jest źródłem pulsującej
harmonii kosmosu. Śiwa Nataradża, Wielki Tancerz stwarzający świat ex ni-
hilo, czczony jest jako bóg prawdy, jogi, muzyki, ascezy, samokontroli i spra-
wiedliwości. Nadto przypisuje mu się trzy zasadnicze własności, przejawy
(guny), a mianowicie sattwa – prawdę, radźas – energię i tamas – ciemność. 

Jako bóg księżyca Śiwa zamieszkuje góry, w ujęciu rzeźbiarskim sylwetki
boga księżyc zresztą wpleciony jest w jego włosy, przez które przepływa także
Ganga; ma ona moc oczyszczania z grzechu istoty żywe i zmarłe. Będąc do-
datkowo panem gór, bóg uczy mądrości riszich, joginów i braminów. 

Zachowanie taneczne Śiwy wyjaśniane jest dwojako; mitologia hinduska
podaje cierpienie Rudry-Śiwy po stracie swej śakti, Gauri jako początek jego
tańca. Chodząc po kole, niejako w rytuale pogrzebowym, bóg tańczył wiru-
jąc, a przygrywając sobie na bębenku, śpiewał między innymi tak: 

Powstań, o ma ukochana żono 
Jam jest twój mąż, Śiwa-dźi. 
Otwórz swe oczy i spójrz na mnie! 
………………………………………………… 
Czy nie słyszysz mego lamentu? 
O Matko Wszechświata, 
Mistrzyni mej duszy, powstań! 299
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298 Sanskryckiego słowa Śruti – „słuch, to co usłyszane” 
299 J. Knappert, Mitologia Indii, Warszawa 1996. 
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Rytmiczne ruchy boga wprawiły w ruch cały świat, podczas gdy on sied-
miokrotnie go okrążył. W ten oto sposób został królem tańca, bogowie zaś
lękając się, że jego rozpacz zniszczy istnienie, przywrócili mu jego mał-
żonkę. Gauri-Uma odnalazła go medytującego w górach. Śiwa zapewne
dlatego czczony jest także jako bóg małżeństwa. 

Taniec Śiwy interpretowany jest poza tym jako rytualny taniec przejścia 
z jednego stanu bytowania do innego, zaś Śiwa przedstawiony jest jako bóg
dynamicznych współzależnych faz bytowych, medytacji i kreacji. Medytu-
jąc, bóg wymyśla świat, tworząc go w akcie miłości, niczym lutnik kocha-
jący drewno, z którego ma zrobić skrzypce. Jako bóg kreator i dawca życia,
którego komplementarnym elementem jest śmierć, obdarzony jest po-
dwójną mocą stwarzania i niszczenia. 

Maria-Gabriele Wosien300 interpretuje znaczenie tańca Śiwy jako wy-
raz źródłowej harmonii kosmosu, pokonującej pozorne, powierzchniowe
zróżnicowanie bytu. Według niej, Śiwa, tańcząc jednocześnie w centrum
Wszechświata i w sercu pojedynczego człowieka, symbolizuje jedność czasu
i przestrzeni podczas swojej tanecznej ewolucji. Forma tańca Śiwy w tej
perspektywie może być ujmowana w duchu ontologii arystotelesowsko-
-tomistycznej i oznaczać będzie wtedy zasadę samoorganizacji bytu. Taniec
ten jest zatem ucieleśnieniem wiecznej energii, która manifestuje się pod
postacią dwoistych aspektów natury: „Śiwa tańczy by podtrzymać życie
Kosmosu i przynieść ulgę tym, którzy go wyznają”301. 

Kátharsis taneczne, rozumiane jako transformacyjna ewolucja osobo-
wości, jest znanym efektem praktyk obrzędowych, do których także należy
zaliczyć taniec Śiwy, stanowiący archetypowy wzorzec zachowania tanecz-
nego dla czcicieli Natardży. Należy tak tańczyć, aby udało się dotrzeć do
źródła własnego bytu osobowego, określanego jako kategoria centrum,
miejsca, gdzie zlewają się wszystkie dychotomie bytu ludzkiego i gdzie krzy-
żuje się wymiar nunc et semper. 

Otóż kiedy Śiwa tańczy, a właściwie zaczyna tańczyć, można wysnuć
hipotezę, że bóg obraca się wokół własnej osi, wiruje zatem, a jednocześnie
zakreśla koło, tiruwasi, które ze swej istotowej natury nie ma początku i nie
ma końca302. 
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300 M. G. Wosien, Sacred Dance, London 1989. 
301 W apokryficznym Hymnie Jezusa z Dziejów Świętego Jana czytamy następujące wyznanie: Także i to

cierpnie/które ci pokazałem/ potem zaś ukojenie w tańcu/chcę by pozostawało tajemnicą. Wosien (1989:7). 
302 Wirowanie Śiwy, przywołujące figurę baletowego pirouette w klasycznym europejskim tego słowa

znaczeniu, wydaje się raczej czymś w rodzaju fouetté en tournant, to quasi-pirouette, bóg, obracając się 
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Wedle drugiej genezy tańca, Śiwa miał go wykonać po raz pierwszy 
w lesie Taragam, walcząc z mędrcami risi, którzy nie chcieli uznać władzy
bogów. Inkantacje risich powoływały kolejno do istnienia tygrysa, węża 
i demona Mujalagam. Tańcząc lekko, Śiwa pokonał mędrców, skórę zabi-
tego tygrysa zarzucił sobie na ramiona, a z węża uczynił własny naszyjnik, zaś
powalonemu demonowi stopą złamał kark; razem z otwartym kwiatem lo-
tosu stanowi on teraz plac boskiego tańca. Śiwa stoi na ugiętej prawej nodze,
w pozycji przygotowawczej do kolejnej sekwencji ruchów tanecznych. Lewa
noga uniesiona jest w geście kancika pader oznaczającym łaskę. Dwie lewe
ręce dzielą swój ruch na gest przedniej, danda, który oznacza pokój i tylniej,
ugiętej w łokciu, trzymającej w dłoni ogień Agni. Jest on symbolem oczysz-
czenia i wyzwolenia poprzez zniszczenie zła. 

Pierwsza prawa ręka z przodu
wykonuje gest abhaja, symbolizujący
opiekę boga nad swymi wiernymi,
druga w tyle trzyma bębenek303, znak
pierwotnej siły kreacyjnej i cyklicz-
ności czasu. Jest ona przy tym symet-
ryczna w swym ugiętym geście do
lewej ręki, tak że obie tworzą obraz
fali w jej sinusoidalnym przebiegu,
intensyfikując tym samym jakość
przepływającego czasu fizycznego 
i przebieg linii życia.

Tańczący Śiwa, bóg pod postacią
człowieka o dwu parach rąk, nasuwa
skojarzenie z homo quadratus Wi-
truwiusza/da Vinci. Warto zauważyć, 
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wokół siebie na ugiętej nodze, z konieczności musi podskakiwać, a przy tym wybija monotonny rytm,
którego siła wprawia w ruch materię. W tym porównaniu bardziej chodzi o rzeczywistość psychofizy-
czną samego gestu tanecznego i jego energetyczną relację z czasoprzestrzenią niż o samą formę ruchu
hinduskiego tańca, która zestawiona z estetyką baletu klasycznego może na pierwszy rzut oka wydawać
się posunięciem wywołującym poznawczy sprzeciw i estetyczny dysonans. 

303 D. amaru – bębenek, który przedstawia ideę cykliczności płynącego czasu, doznawanej z perspek-
tywy teraźniejszości. Jego kształt poddany geometrycznej abstrakcji pokaże dwa trójkąty stykające się swymi
wierzchołkami, punkt styku wyznacza moment teraźniejszości. Podstawy trójkątów wskazują odpowied-
nio na przeszłość i przyszłość. Cf. Vatsyayan (1997:126). Zdumiewa analogia formalna pomiędzy zgeom-
etryzwanym ujęciem bębenka Śiwy a geometryczną symbolizacją continuum czasoprzestrzennego,
łączącego trzy współrzędne przestrzenne z jedną czasową; ta ostatnia koncepcja pochodzi z XX wieku.
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że sylwetka ludzka jest w sztuce hinduskiej, podobnie jak i w klasycznej
epoce greckiej, estetyczną miarą konstrukcyjną we wszystkich dziedzinach
sztuki304.

Owe pozornie odległe w czasie plastyczne artykulacje struktur myślo-
wych człowieka charakteryzuje podobieństwo co do układu elementów
formy: centralnie usytuowane ciało człowieka wpisane w koło, symbol
wieczności i Wszechświata. Mikrokosmiczna rzeczywistość bytu ludzkiego
odnoszona do Uniwersum obrazowanego kołem wskazuje po pierwsze na
współzależność wszystkich form bytu, po drugie zaś jest fizyczną manifes-
tacją niewyrażalnego bytu transcendentnego. W obu przypadkach to arty-
styczny wyraz ontologicznych tez dotyczących struktury Kosmosu, gdy zaś
porównanie obu przedstawień pozwala na uchwycenie pokrewieństwa for-
malnego w obrazowaniu kultury Wschodniej i Zachodniej305. Podobień-
stwa te są na tyle oczywiste, że skłaniają do myślenia o istnieniu źródłowo
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304 Hinduska architektura, a w szczególności budowle świątynne, nawiązują w swych rozwiązaniach
konstrukcyjnych do Vāstu-purusa; odwzorowanie anatomii ciała człowieka w korpusie budowli, przy po-
mocy swoistego języka formalnego, który sięga po najprostsze figury geometryczne koła i kwadratu. To
kolejny przykład, zdaniem Vatsyayan, wskazujący na współzależność sfery Sacrum i profanum w kulturze
Indii. Rzeczywistość transcendentna pursy przyjmująca postać ludzką, czczona jest w świątyni, prasada,
jako człowiek kosmiczny, nadając egzystencji ludzkiej wymiar sakralny. Autorka w swej cytowanej już
wcześniej pracy podaje między innymi przykłady świątyni Śiwy w Polpulli i świątyni Wisznu w Pe-
rumpaladur. Analiza strukturalna budowli odnosi do różnych części ciała człowieka, a poprzez nie do 
elementów Makrokosmosu. Także i w tym przypadku Upaniszady i ich metaforyka podawane są przez
hinduską badaczkę jako źródło rozwiązań architektonicznych. 

305 Traktat Witruwiusza O architekturze, w którym znajduje się rysunek człowieka wpisanego w koło 
i kwadrat jako przykład układu proporcji ciała ludzkiego, będącego wzorem konstrukcyjnym dla ar-
chitektury i sztuki antyku grecko-rzymskiego, datowany jest na pierwszy wiek przed Chrystusem. Znaj-
dujemy w nim następujące stwierdzenie normatywne: żadna budowla nie może mieć właściwego układu
bez symetrii i dobrych proporcji, które powinny być oparte ściśle na proporcjach ciała dobrze zbudowanego
człowieka… również podstawowe miary, jak cal, piędź, stopa, łokieć, niezbędne przy wszelkiego rodzaju bu-
dowlach, zapożyczyli z członków ciała ludzkiego i ugrupowali według liczby doskonałej zwanej przez Greków
τέλεον – teleon. Za liczbę doskonałą przyjęli starożytni dziesięć (…), dlatego, że jest ona liczbą dziesięciu pal-
ców u obu rąk. Jeśli zaś z jednej strony przyroda tworząc dziesięć palców u rąk stworzyła liczbę doskonałą, to 
z drugiej strony również Platon uznał dziesięć za liczbę doskonałą (…) wszystko to jest dziełem boskiej myśli, 
a u tych, co się nad tym zastanawiają, budzi podziw (…) Cf. O architekturze, Witruwiusz, Warszawa 1956.
Wydaje się oczywiste, że obserwacje Witruwiusza wieńczą wielowiekowe wysiłki ludzi starożytnych kon-
ceptualizujących kondycję istoty ludzkiej wobec fenomenu nieskończoności. Jednym z nich jest czer-
wonofigurowy obraz na kampańskiej amforze szyjkowej z IV wieku przed Ch., przedstawiającej udrękę
ukaranego króla Iksiona, tesalskiego władcę Lapitów. Koło, w które wpisane jest ciało człowieka, sym-
bolizuje wieczność, ta jednak w tym przypadku jest czasowym atrybutem kary za uleganie złudzeniom.
(Zob. Muzeum Pergamońskie, Berlin). Leonardo da Vinci, nawiązując do rysunku Witruwiusza w swoim
studium proporcji ciała człowieka już wyposażonego przez niego w dwie pary rąk, wpisuje go jednocześnie 
w kwadrat i koło. Tym samym kontynuuje tradycję kanonu geometrycznego myśli śródziemnomorskiej,
wyprowadzającej proporcje matematyczne z pomiarów ciała ludzkiego. Cf. Trattato della pittura, Dal
Codice Urninate Vaticano, reprint, Edizioni Libri d’Arte, Roma 1995. Koło jako kulturowa kategoria
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tożsamej wizji świata, konkretyzowanej pokrewnymi rozwiązaniami for-
malnymi w odległych czasowo i przestrzennie cywilizacjach człowieka. 

Mistyczka niemiecka epoki średniowiecza, Hildegarda z Bingen
(1098–1179), obdarzona darem umbra lucis viventis, pisała w swojej Liber
Divinorum Operum o tajemniczej zgodności pomiędzy ukrytym Bogiem,
który jest przedstawiany poprzez symbole koła i okręgu, a krążącym kos-
mosem, pośrodku którego znajduje się Ziemia o kształcie kuli. Co więcej,
wizjonerka z klasztoru w Rupertsbergu porównywała duszę ludzką do
ognistej kuli, która płonie w ogniu największego poznania, czyniąc z koła,
okręgu i kuli najważniejsze ludzkie symbole uświadamiające relacje między
Bogiem a naturą, jak również między Bogiem i człowiekiem: 

Bóg jest nieskończony, podobny do koła. Wszystko On stworzył, on chce
dobra i wypełnia je (…) Początek i koniec koła w jednym i tym samym obiegu
nie mogą być rozpoznane przez człowieka (…). Na okręgu człowieczej głowy
ukazane jest zaokrąglenie firmamentu, a w prawidłowych i wyważonych
miarach głowy odbija się prawidłowa i wyważona miara firmamentu. Tak
więc głowa posiada swój prawidłowy wymiar na podobieństwo miary, z jaką
stworzony został firmament, po to, by każdy z jego fragmentów odnalazł
właściwy mu bieg306. 

Kapila Vatsyayan uznaje koło i kwadrat za dominujące motywy w sztuce
hinduskiej307. Koło symbolizuje tam czas, jego cykliczność, wieczność, nie-
skończoność. Z kolei kwadrat, z racji swej zdolności łączenia przeciwstaw-
nych jakości (góra–dół, prawy–lewy i krańcowe punkty diagonalnych),
symbolizuje porządek, przestrzeń, realność fizyczną i psychiczne możli-
wości linii. 
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pełni znajduje swe wielorakie przedstawienia w sztuce wszystkich cywilizacji świata. Poddawane roz-
maitym stylistycznym przetworzeniom występuje najczęściej w postaci trójwymiarowej kuli, bądź płask-
iego koła, którego rysunek uważa się za pierwsze artystyczne osiągnięcie człowieka, będące estetycznym
wyrazem jego wiedzy o elementarnych ruchach Wszechświata i zasadzie dynamicznej konstytuującej ma-
terię. W literaturze europejskiej klasycznym tekstem filozoficznym podejmującym symbolikę koła jest
Timajos Platona. Cf. W. Mond-Kozłowska, W końcu zacznę. Esej na koniec czasów i czasów. Punkt po
punkcie, tom 7, Słowo/Obraz/Terytoria, 2007. 

O geometrycznych kanonach sztuki śródziemnomorskiej – cf. Matila C. Ghyka, Złota liczba,
Kraków 2001. Znajdziemy tam wiersz średniowieczny przekazywany sobie przez mistrzów kamieniars-
kich epoki gotyckiej: Punkt w Kole/Mieszczący się w Kwadracie i Trójkącie./Znasz ten punkt? – W takim
razie wszystko w porządku;/ Nie znasz go? – W takim razie wszystko na próżno!, s. 100. 

306 O. Betz, Hildegarda z Bingen: cztery pory roku, Astraia 2007. 
307 K. Vatsyayan, The Square and the Circle of the Indian Arts, Abhinay Publications, 1997. 
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Geometryzując bryłę tańczącego Śiwy, wyabstrahujemy kolejno koło,
axis mundi i kwadrat, ten ostatni wykreślimy poprzez podzielenie koła na
cztery ćwiartki, których centrum będzie pępek tancerza, znajdujący się na
linii wykreślanej w sztuce europejskiej zasadą złotego cięcia. 

Centralnym punktem ciała ludzkiego jest z natury pępek. Jeśli bowiem
położy się człowieka na wznak z wyciągniętymi rękami i nogami i usta-
wiwszy jedno ramię cyrkla w miejscu gdzie, gdzie jest pępek, zakreśli koło, 
to obwód tego koła dotknie końców palców u rak i nóg. I tak jak ciało ludz-
kie da się ująć w figurę koła, podobnie da się ono ująć w kwadrat. Jeśli się bo-
wiem odmierzy odległość od stóp do czubka głowy i potem tę miarę przeniesie
na rozłożone ręce, to otrzyma się szerokość równą długości (…). Skoro więc
przyroda w ten sposób stworzyła ciało ludzkie, że jego członki są proporcjo-
nalne do całej postaci, słuszna się wydaje zasada starożytnych, aby także w
budowlach stosunek poszczególnych członów odpowiadał całości. Prawidła
swoje przekazali we wszystkich świątyniach, a przed wszystkim w świąty-
niach bogów, gdyż zalety i wady tych dzieł trwają zwykle przez wieki308.

Wyabstrahowane z rzeźbiarskiej bryły koło – cakra nasuwa w sposób
oczywisty skojarzenie z mandalą, orientalnym schematyzowanym mode-
lem Kosmosu w kształcie koła. Mandala stanowi symboliczne odwzoro-
wanie prawdziwego świata, czyli Uniwersum w swej pełni309. Sama ze swej
istoty jest przejawem pełni, będąc idealnym, zamkniętym, niezróżnico-
wanym okręgiem, bez początku i końca, to przestrzeń Sacrum i zarazem 
domena Bytu Ostatecznego. Stanowi element obrzędu inicjacyjnego, 
w którym inicjowany odkrywa w sobie możliwości duchowego rozwoju 
i identyfikacji z pełnią własnej świadomości. 

Giuseppe Tucci zauważa, że zarówno w hinduizmie, jak i w buddyzmie
pierwszorzędną rolę poznawczą i soteriologiczną odgrywa introspekcja 
psychologiczna. Obie duchowości „rzutują na mandalę dramat dezintegra-
cji i reintegracji kosmicznej przeżywany we wnętrzu osoby – jedynego autora
własnego zbawienia (…) kiedy to człowiek – mandala uruchamia moce włas-
nej psyche”310. Należy dodać, że człowiek staje się mandalą, kiedy obraca się
wokół własnej osi, naturalnie osiągnięcie tego stanu wymaga określonych
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308 Witruwiusz, O architekturze, Warszawa 1956, s. 43. 
309 O symbolice mandali cf. w: M. Kalmus, Hermeneutyka sztuki tybetańskiej, Instytut Filozofii, UJ,

Kraków ineditum. 
310 G. Tucci, Mandala, Kraków 2000. 
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intencjonalnych predyspozycji psychiczno-duchowych, kiedy to na przykład
taniec sakralny staje się sztuką, uświęcając ciało w akcie momentalnego 
i wzajemnego odbijania się w sobie i przenikania nawzajem mikrokosmosu
i makrokosmosu.

Wyłonione z odległych kulturowo ikonosfer311 podobne obrazy myśli
ludzkiej, niesynchroniczne i o odmiennej złożoności warstw znaczeń, wska-
zują na wspólną ontyczną podstawę pojmowania kondycji ludzkiej i jej me-
tafizycznych uwarunkowań. Przy czym jeśli przedstawienie Śiwy wydaje się
fuzją świata ludzkiego z boskim explicite, to przedstawienie anér tetarágo-
nos, po łacinie homo quadratus, jest symbolizacją egzystencji ludzkiej całko-
wicie zdanej na siebie w obliczu harmonijnego, lecz zewnętrznego doń
surowego i zgeometryzowanego Uniwersum, które emanuje samą logiką
zmatematyzowanego ładu, poddanego zasadzie dobrze wyważonej pro-
porcji. W obu jednak obrazach zawsze Człowiek stanowi centrum Wszech-
świata, wpisując centralnie mikrokosmos w graficzny obraz Kosmosu. 

Gdy jednak postać istoty ludzkiej w kulturze hinduskiej jest manifes-
tacją boga działającego, to europejska wizja kosmogonii, z ducha greckiego
antropocentryzmu, zawęża sferę działania zatrzymanego w ruchu człowieka
do granic jego osobowego, psychofizycznego jestestwa. Z czasem, niejako
pod wpływem horror vacui, kultura Europy wypełni tę pustkę i oto z iko-
nografii sztuki chrześcijańskiej wyłoni się kosmogonia antropomorficzna
w obrazie Chrystusa Pantokratora. Syn Boży gestem prawej dłoni stwarza
tam byt, błogosławiąc całemu istnieniu. Refleksja nad estetycznym i se-
mantycznym podobieństwie ruchu ręki Chrystusa Salvatora Mundi i Śiwy
Nataradży to temat wart rozwinięcia kiedy indziej. 

Paweł Floreński pisze, że natura sztuk pięknych ma wartość absolutną,
zaś fenomen estetyczny to „nie tylko kombinacja wrażeń zewnętrznych,
które atakują naszą zdolność postrzegania, lecz w istocie rzeczy objawie-
nie w tym co zmysłowe i za pośrednictwem tego, co zmysłowe, prawdzi-
wej rzeczywistości, czegoś absolutnie cennego i wiecznego”, zaś sztuka ma
charakter „przypomnienia” w znaczeniu nie psychologicznym, lecz onto-
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311 M. Douglas, Symbole naturalne, rozważania o kosmologii, Kraków 2004. 
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logicznym, a więc w takim, jaki nadaje mu grecki idealizm. To przypomi-
nanie w znaczeniu platońskiej anamnesis, to znaczy objawienie samej idei
w tym, co zmysłowe. Sztuka, wywodząc się z zamkniętego podmiotu, burzy
przedziały świata warunkowego, zaczyna od obrazów i za pośrednictwem
obrazów wznosi się do praobrazów – od ekotypów poprzez typy do pro-
totypów. Sztuka w istocie stanowi objawienie praobrazu, ukazując nam
nową, dotąd nieznaną rzeczywistość, wznosi się właściwie od a realibus 
ad realiora, et a realioribus ad realissimum… myśl ta jasno wynika z idei
wcielenia, a więc przybrania postaci cielesnej przez Absolutny Sens bytu.
Zrozumiałe więc, że ubóstwienie człowieka pociąga nieuchronnie bezwa-
runkową wartość jego działania312. 

Z perspektywy myśli Floreńskiego rzeźba Śiwy Nataradży i homo qua-
dratus Witruwiusza/Leonardo da Vinci oraz ikoniczne przedstawienie
Chrystusa Pantokratora mogą być zatem interpretowane w duchu rozu-
mienia więzi pomiędzy różnymi dziełami sztuki, które objawiają prawzory,
manifestując rzeczywistość transcendentną w sposób ewolucyjny i kom-
plementarny w odległych cywilizacjach kuli ziemskiej.
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312 P. Floreński, Ikonostas i inne szkice, Białystok 1997.

Chrystus Pantokrator
(źrodło fotografii nieznane, z archiwum autorki)
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Objawienie, wkraczając w rzeczywistość semiotyczną ludzkiej percep-
cji, zakłada wszakże współdziałanie człowieka, który musi zmierzyć się z tym
metafizycznym wyzwaniem na sposób godny swej racjonalnej kondycji. Oto
ustanawia on szereg procedur hermeneutycznych służących do wyjaśniania
świata doznawanego ludzkimi zmysłami. Powinny one w sposób pewny 
i przekonujący dowieść, że znak koresponduje z przedmiotem, oraz ustalić
przesłanki dla pewności, że przedmiot jest obecny w znaku. 

Summary 

In the Beginning Was Dance. 
On the God Shiva's Dance Gesture from 

the Phenomenological Perspective 

The research effort of the paper is to compare the form of the God
Shiva Dance with the similar image of the man’s body inscribed in a circle
in the European art especially with the Vitruvio/Leonardo da Vinci pic-
ture, the latter apparently secularized though. Thus the investigation starts
with the image/symbol/archetype explanation in A. M. Warburg, C. G.
Jung and M. Eliade writings. They define it as a kind of the transformation
of the psychic energy materialized in the particular substance of the given
art. By this man's metaphysical experience founds the solid ground in the
bound to earth reality, or in other words, empirical experience of Nature re-
fers to its sacred source. The juxtaposition of almost identical, if abstracted,
graphic forms of the human figure enclosed in a circle, existing both in the
Eastern and Western art, is carried out through phenomenoological re-

206

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:50  Page 206    (Black plate)



duction to the essential properties of the perceived object. Thus a pure
structure of the sign emerges. Consequently it universalizes the aesthetic ex-
perience in that the viewer feels the supra historical and supra cultural form
existing everywhere in Nature, to give the mere example of the Sun disk.
The concept of the sign here is strictly Piercean one and allows the herme-
neutics methodology that opens the infinite semiotic interpretation. Anot-
her aspect of the argument is the nature of the aesthetic experience resulting
from such procedure. Through intense, intentionl contemplative moment
of the art of work “tasting” (Rasasdavana) this aesthetic/cognitive activity
can be found more as religious participation in the true reality than just
mere pleasurable entertainment, raising art to the level of the sacred realm. 
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JAPONIA  –  TANIEC  ŁĄCZĄCY
NATURĘ  Z  KULTURĄ

JAPAN,  DANCE  THAT  BRIDGES
NATURE  WITH  CULTURE
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Estera Żeromska

Od bogini Ama-no Uzume do kapłanki
Okuni z Izumo, czyli o tanecznej podstawie 

japońskiego teatru klasycznego313

W czasach prahistorycznych w Japonii człowiek z człowiekiem poro-
zumiewał się prozą. Osoby trudniące się zapamiętywaniem (kataribe)
ustnie przekazywały baśnie, legendy, prawdziwe historie. Rozwijała się
sztuka dialogowania. 

Z bogami (kami) człowiek porozumiewał się mową bogów, czyli języ-
kiem poetyckim, który uważał za przynoszącą ukojenie potężną formułę
magiczną. Na ołtarzu składał więc wiersze w ofierze, a swoim modlitwom
(norito)314 nadawał zrytmizowaną formę. 

Z bogami Japończyk komunikował się też za pomocą dźwięków, dzięki
którym, jak wierzył, zwracał na siebie ich uwagę. Dlatego do dziś klaszcze
podczas odmawiania modlitwy, dlatego w czasie festiwali religijnych (mat-
suri) robi dużo hałasu, dlatego przedstawienie teatru nō (XIV/XV wiek)
rozpoczyna się spokojną muzyką wygrywaną na flecie, a odsłanianiu i zasła-
nianiu kurtyny (hikimaku) w kabuki (XVII wiek) towarzyszą donośne od-
głosy drewnianych kołatek (ki). 

Kiedy natomiast japońskie bóstwa zstępowały na ziemię, zawsze sta-
rano się je godnie podjąć, zwykle tańcem, śpiewem, zabawą. Ten zwyczaj
sięga czasów mitologicznych, o których wiedzy dostarcza kronika Kojiki, 

313 Artykuł jest złożony z fragmentów książki Japoński teatr klasyczny: korzenie i metamorfozy, t. 1: Nō,
kyōgen oraz t. 2: Kabuki, bunraku, która została wydana przez Wydawnictwa Trio. 

314 Norito (inaczej: notto – słowa obwieszczane) – rytualne teksty shintoistyczne w formie dialogu
między ludźmi a bóstwami; przekazywane ustnie od początku naszej ery, ostatecznie ukształtowane 
w VIII wieku, a w 927 roku spisane w Engishiki (Kodeks ery Engi); gatunek przejściowy między prozą 
a poezją. Szerzej zob: M. Melanowicz, Literatura japońska, t. 1: Od połowy VI do połowy XIX wieku,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 25, 104–105.
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czyli księga dawnych wydarzeń (712)315 – pierwszy zabytek japońskiego
piśmiennictwa. W jednym z zawartych w niej mitów jest opisane, jak bogini
o frywolnym usposobieniu, Ama-no Uzume316, wykonała taniec na beczce
w celu nakłonienia bogini słońca Amaterasu do wyjścia z pieczary, gdzie
ukryła się rozsierdzona na swego brata Susanoo. Niekompletnie ubrana 
i prowokacyjnie zachowująca się Ama-no Uzume wzbudziła salwy śmiechu
licznie zgromadzonych przed jaskinią bóstw i odniosła oczekiwany sukces.
Stale rozgniewana, ale zaintrygowana Amaterasu wyjrzała przez szparę zza
wielkiego głazu, którym się zabarykadowała. Wykorzystał to najpotężniej-
szy z bogów, Ama-no Tajikarao, przewiązując go powrozem shimenawa317

i odsuwając. Występ Ama-no Uzume, nazwany kagura (rozrywka318 bogów,
rozrywka dla bogów), uznano za ślad praktyk szamańskich sprzed blisko
pięciu tysięcy lat. Będąca ich spadkobierczynią współczesna kapłanka shin-
toistyczna miko, jak w przeszłości szamanka, tańcem oczyszcza swe ciało,
aby umożliwić wniknięcie w nie bóstwa. 

Taneczny popis bogini Ama-no Uzume traktuje się jako mitologiczny
początek tańca i japońskiej tradycji widowiskowej (geinō), a zwłaszcza ka-
gury, która w zróżnicowanych lokalnie formach wykonywana jest nieprze-
rwanie do dziś podczas niezliczonych festiwali religijnych (matsuri)319.
Większość z nich organizuje się od kilkuset lat. Na wielu odcisnęło się
piętno, wprowadzonego w połowie szóstego wieku320, buddyzmu. Zacho-
wały się jednak nieliczne matsuri pamiętające – jak się uważa – czasy pra-
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315 Pierwszy zabytek piśmiennictwa japońskiego. Wydanie polskie: Kojiki, czyli księga dawnych wyda-
rzeń, t. 1–2, tłum. i oprac. W. Kotański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

316 Ama-no Uzume-no mikoto (Niebiańska Bystra Dziewczyna). W języku japońskim obowiązuje
zwyczaj dodawania bezpośrednio po imionach bóstw jednego ze słów grzecznościowych oznaczających
„bóstwo” (mikoto lub kami), a w przypadku bogini słońca Amaterasu – szczególnie wyróżniającego hono-
ryfikatywu „wielkie bóstwo” (ōmikami). Pełne brzmienia podano w przypisach. Ponadto imiona bóstw
podano zgodnie z – często innym niż w Kojiki (cf. przypis 315) – zapisem i czytaniem przyjętym w kro-
nice Nihongi (720). Tłumaczenie znaczenia imion przytoczono natomiast za Wiesławem Kotańskim. 

317 Shimenawa (ogradzający sznur) – powróz skręcony ze słomy ryżowej, którego związek z shin-
toizmem znajduje odzwierciedlenie w przytoczonym micie o wywabieniu bogini słońca Amaterasu-
-ōmikami z pieczary. Shimenawą, ozdobioną zwykle białymi skrawkami papieru (gohei), obwiązuje się
miejsca uważane za uświęcone obecnością bóstwa, jak np. drzewa czy skały. Z podobną intencją zaznacza
się, postrzeganą jako sakralną, przestrzeń sceniczną, na której prezentowane jest widowisko, jak na
przykład kagura czy ennen. W tym przypadku, symbolizujący rytualną czystość oraz sferę sacrum, powróz
,staje się granicą między światem boskim i świeckim. 

318 Słowo kagura zapisywane jest dwoma ideogramami, z których pierwszy oznacza bóstwo (kami), 
a drugi (-gura) – muzykę, rozrywkę, radość. 

319 Słowo matsuri (od czasownika matsuru) oznacza oddawanie czci bóstwa. 
320 Buddyzm został wprowadzony do Japonii w 538 lub 552 roku. 
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historyczne, kiedy rodziły się jako wyraz potrzeby zbiorowego oczyszcze-
nia w kontakcie z bóstwami. 

Do najbardziej typowych należy onbashira321- matsuri (festiwal pnia)
w świątyni shintoistycznej Suwa-taisha w miejscowości Suwa (pref. Na-
gano w środkowej Japonii). Organizowane jest ono co siedem lat. Polega na
wycinaniu wielkiego, rosnącego na wzniesieniu drzewa, a następnie na ścią-
ganiu go na dół przy użyciu powrozów skręconych ze słomy ryżowej. 
W uroczystości bierze udział około dwustu młodych, silnych mężczyzn 
z całej okolicy. Podejmują oni to trudne i niebezpieczne działanie z wiarą
swych przodków z okresu jōmon (12000 p.n.e.–400 r.p.n.e.) w to, że jeśli
zetną wielkie, traktowane jak bóstwo drzewo i przeniosą je w jakieś inne
miejsce, przeniknie do nich moc tego bóstwa. 

Przenoszenie wielkiego ciężaru odbywa się etapami. W przerwach dia-
loguje się z kobietami, śpiewa, wkłada maski, by przeistoczyć się w kogoś in-
nego niż w rzeczywistości. Robiąc rzeczy nie do pomyślenia na co dzień,
wprawia się w stan zbiorowej ekstazy. 

Festiwale religijne matsuri wpisane są w pory roku, wtłoczone w ka-
lendarz prac polowych. Niemal od zarania dziejów odmierzają cyklicznie
upływający czas: od wiosny do zimy, od zimy do wiosny… Każdy z nich
służy utrzymaniu boskiego porządku świata, rytualnemu oczyszczeniu 
z nadmiaru świeckości, zapewnieniu sobie przychylności bóstw. Wszystkie
są niepowtarzalne w formie, ale wspólna pozostaje ich trójdzielna struk-
tura: najpierw zaprasza się bóstwo (kami-oroshi), następnie zabawia się je
(kami-asobi, kami-nigiwai), a następnie żegna (kami-okuri)322. 

Dostarczanie rozrywki zaproszonemu bóstwu w środkowej części mat-
suri nazywanej kami-asobi (zabawy bóstw, boskie zabawy) należy do głów-
nych atrakcji, ponieważ ambicją każdej lokalnej społeczności jest
zaprezentowanie przed jego obliczem wszystkiego, co najlepiej potrafi.
Wielką wagę przywiązuje się do tańca, który – jak się wierzy – łagodzi boski
gniew, służy rytualnemu ukojeniu, uciszeniu duszy. Dlatego poza zawo-
dami łuczniczymi (yabusame) czy pokazami sztuk walk, jak sumō czy kendō,
wykonuje się charakterystyczne dla danej tradycji widowiska, których ta-
niec jest istotą. Widowiska te są pochodzenia rodzimego lub kontynental-
nego (głównie z Chin i Korei), mają charakter sakralny lub świecki, dworski
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321 Słowo onbashira pochodzi od hashira (dosł. słup, kolumna). Przedrostek on- ma znaczenie wyłącznie
grzecznościowe. 

322 J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996,
s. 194–196. 
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lub ludowy. Może to być na przykład wspomniana, wywodząca się z pra-
historycznych ratuałów shintoistycznych kagura, dworskie bugaku (VII
wiek), tańce polne dengaku (IX/X wiek) czy wyrastające ze świątynnych
uroczystości buddyjskich ennen (XII wiek), a także później powstałe przed-
stawienia teatru nō (XIV/XV wiek) czy kabuki (XVII wiek). 

214

Miko-kagura – religijna odmiana tańców kagura wykonywana przez kapłanki shintoistyczne (miko)
podczas festiwalu religijnego kasuga-wakamiya-on-matsuri w Narze (pref. Nara) 

Fot. Estera Żeromska

Sato-kagura – ludowa odmiana tańców kagura wykonywana podczas festiwalu religijnego 
chichibu-yo-matsuri w Chichibu (pref. Saitama) 

Fot. Estera Żeromska

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:50  Page 214    (Black plate)



OD BOGINI AMA-NO UZUME DO KAPŁANKI 215

Jeden z dworskich tańców bugaku wykonywanych przed świątynią Shitennōji w Osace 
Fot. Estera Żeromska

Jeden z tańców polnych dengaku wykonywanych podczas festiwalu religijnego ise-miya-otaue-matsuri
w miejscowości Isobe (pref. Mie) 

Fot. Estera Żeromska
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Matsuri są sercem i duszą Japonii. Są zalążkiem japońskiej tradycji wido-
wiskowej (geinō) – domeny muzyki (wokalnej i instrumentalnej) oraz tańca.
Są też trwałą ostoją tej tradycji, ponieważ w wielu z nich przetrwały niemal
wszystkie gatunki, które rozwijały się w ciągu kolejnych wieków. Jedne za-
chowały się w stanie szczątkowym lub skomercjalizowanym, inne – w stanie
„dziewiczym”. Z punktu widzenia teatru przedstawiają wartość nie do prze-
cenienia. Obowiązująca bowiem podczas matsuri zasada wspólnej zabawy,
współuczestniczenia i współprzeżywania, stała się immanentną, niezatartą
cechą klasycznego teatru japońskiego. Jest też – jak sądzę – ulubioną przez Ja-
pończyków cechą teatru w ogóle. Pozbawiony jej przedstawieniowy, „pudeł-
kowy” teatr zachodni często spotyka się z ich niezrozumieniem i, nawet jeśli
wzbudza podziw, ostatecznie – jak się wydaje – bardziej prowokuje do, ma-
jących na celu przywrócenie waloru widowiskowości, niejako „równowagi
kulturowej” nowatorskich eksperymentów niż zachęca do wiernego naśla-
downictwa. 

Można powiedzieć, że w Japonii do przełomu XIV/XV wieku taniec
rozwijał się jako niezbędny, integralny element obrzędu (matsuri) nō 323. 
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323 Fujita Hiroshi, Nihon-buyō-no handobukku (Podręcznik tańca japońskiego), Sanshōdō, Tōkyō
2001, s. 9. 

Jeden z tańców ennen wykonywanych podczas festiwalu religijnego hatsuka-yo-matsuri
organizowanego przez świątynię Mōtsuji w Hiraizumi (pref. Iwate)

Fot. Estera Żeromska

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:50  Page 216    (Black plate)



Przez długie wieki utożsamiany był z kami-asobi, czyli z boskimi zabawami,
z rozrywką dla bogów. Temin ten ma bezpośrednie odniesienie do boskiego
opętania (kami-gakari), czyli do tanecznego transu wykonywanego przez
kapłankę shintoistyczną miko (o którym mówi się też miko-mai) po wnik-
nięciu w jej ciało bóstwa. Dopiero pod koniec XIX wieku termin kami-
-asobi zaczęto zastępować słowem buyō (taniec) na określenie w znacznym
stopniu oderwanego od rytuału tańca, który od początku XVII wieku roz-
wijał się w obrębie teatru kabuki. 

Wykonywanie tańca obrzędowego oraz wywodzącego się z niego tańca
teatru nō określa się czasownikiem mau (krążyć wokół), od którego po-
chodzi rzeczownik mai tłumaczony na języki europejskie jako „taniec” (ang.
dance). W japońskim słowo mai pojawia się zarówno w nazwach poszcze-
gólnych gatunków widowiskowych, jak i we wspomnianych kagura-mai,
dengaku-mai, ennen-mai, a także w nazwach należących do nich pojedyn-
czych form tanecznych. 

Zakorzenione w rytuale religijnym tańce typu mai polegają zatem –
zgodnie ze znaczeniem terminu – na wielokrotnie powtarzanym, zwykle
bardzo powolnym ruchu po kole. Ciało wykonawcy pozostaje usztywnione
w stałej pozycji (kamae), której zasadą jest pochylony do przodu tułów, lekko
wysunięte do tyłu biodra i odstające od nich ręce. Za środek ciężkości ciała
uznaje się punkt usytuowany około trzech centymentrów poniżej pępka. Ta
podstawowa postawa obowiązuje również aktora nō, kyōgen i kabuki. 

Wspólną zasadą wykonawców tańca w różnych widowiskach przedteat-
ralnych oraz nō czy farsy kyōgen jest poruszanie się krokiem suriashi, który
polega na utrzymywaniu stałego kontaktu stopy z podłożem. Odzwierciedla
to odwieczny związek człowieka z ziemią. W trakcie tańca (mai), co pewien
czas, związek ten może być dodatkowo przesadnie akcentowany ekspre-
syjnym marszem w miejscu z wysoko podnoszonymi, zgiętymi w kolanach
nogami. W przeszłości stąpanie po polu w taki sposób służyło jego oczysz-
czeniu, odpędzeniu złych mocy i przywołaniu bóstw. W tym samym celu
zapaśnicy sumō, boscy potomkowie324, bezpośrednio przed rozpoczęciem
walki wykonują w szerokim rozkroku charakterystyczny ruch polegający na
przenoszeniu ciężaru ciała z jednej nogi na drugą.
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324 Według przekazu mitologicznego (Kojiki i Nihongi) zawodnicy sumō są potomkami potężnego
fizycznie boga Ama-no Tajikarao-no mikoto, który odsunął głaz zamykający wejście do jaskini z ukrytą 
w środku boginią słońca Amaterasu ōmikami. 
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Nō 

Taniec, jak muzyka, jest istotą teatru nō325. Wiąże się z nim temat sztuki
i jej struktura. Nie należy go sobie jednak wyobrażać na podobieństwo ba-
letu klasycznego czy jakiegokolwiek innego tańca w stylu zachodnim. Nie-
które ruchy są tak wolne i pozbawione elementów choreograficznych, że
trudno je odróżnić od zwykłego chodzenia i zauważyć, kiedy się zaczynają
i kończą. W dodatku taniec nō składa się ze stałych gestów (kata), które są
powtarzane w rozmaitych konfiguracjach. 

Kluczowa rola tańca (mai) w nō sprawia, że utożsamia się go z grą aktora.
Zwykło się zatem mówić nō-o mau (dosł. tańczyć nō), czyli grać (przed-
stawiać) nō. Powiada się w związku z tym na przykład „Matsukaze”-o mau,
czyli wykonywać sztukę nō zatytułowaną Matsukaze (Wiatr w sosnach)326. 
W jeszcze innym znaczeniu termin mai oznacza w nō wykonywaną bez
akompaniamentu wokalnego, przez shite (w niektórych sztukach – przez
tsure) partię taneczną w środkowej części sztuki. 

Aktor (tancerz) w przedstawieniu nō odzwierciedla przekonanie, że
człowiek został stworzony po to, aby żyć na ziemi i z niej, czyli ze źródła
energii, czerpać swą moc. To właśnie ta pochodząca z ziemi siła wiąże stopę
z podłożem. Przenika też do zlokalizowanego około trzech centymetrów
poniżej pępka punktu tanden (pole eliksiru, pole nieśmiertelności) i roz-
chodzi się stąd po całym ciele, integrując go wewnętrznie oraz ze światem
zewnętrznym. W tym bowiem miejscu, w środku ciężkości ciała, koncen-
truje się duchowa siła człowieka. Tam rodzi się oddech i głos. Tam prze-
biega linia graniczna między górną i dolną częścią ciała, które Zeami 
w Zwierciadle kwiatu nazywa odpowiednio karada (ciało) lub mi (tułów)
oraz ashi (nogi). Zwraca on też uwagę na konieczność synchronizacji ru-
chów obu części, ale z zachowaniem różnicy pod względem dynamiki, co
oznacza, że na przykład gwałtowność tułowia należy równoważyć spokojem
nóg. Zasadniczą rolę w osiąganiu harmonijnych (wa) proporcji dynamicz-
nych odgrywa owo „centrum energetyczne” tanden, będące zarazem naj-
ważniejszym punktem odniesienia wszystkich części ciała w pozycji kamae
oraz w sposobie chodzenia hakobi327. 
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325 „Taiyō” (Słońce), winter 1978 (nr 25), s. 27–28; Kobayashi Yasuharu, Toida Michizō (red.), Nō-
gaku handobukku (Podręcznik teatru nō), Sanseidō, Tōkyō 2002, s. 227–233. 

326 Polskojęzyczna wersja tej sztuki znajduje się w: J.M. Rodowicz, Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego
o sztuce nō, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 120–91. 

327 Sposób klasyfikacji kamae i hakobi przyjęto za: „Taiyō” (Słońce), winter 1978 (nr 25), s. 26–27. 
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Ciąg ekspresji ruchowej (shosa – działanie, akcja) aktora nō składa się
natomiast z kombinacji mniejszych, określonych konwencją, powtarzanych
elementarnych gestów (kata – forma, kształt) o odrębnych nazwach, róż-
nym charakterze i znaczeniu. Jest ich około dwustu pięćdziesięciu – naj-
więcej realistycznych (shajitsu-teki na kata), następnie abstrakcyjnych
(chūshō-teki-na kata) i czysto tanecznych (jun-buyō-teki na kata). 

W nō wszyscy artyści – aktorzy, muzycy, chórzyści, asystenci sceniczni
(kōken) – występują na scenie w białych skarpetkach z jednym palcem (tabi)
i poruszają się takim samym posuwistym krokiem nazywanym suriashi (śliz-
gające się stopy/nogi). Bez względu na prędkość jego zasadą jest, dla pod-
kreślenia związku człowieka z ziemią, utrzymywanie stałego kontaktu stopy
z podłogą. 

Sposób chodzenia aktorów odgrywających postaci męskie i kobiece jest
zróżnicowany. W pierwszym przypadku cechuje się on zamaszystością,
większą odległością między stopami oraz wyraźnie podnoszonymi czub-
kami palców. Krok kobiety odznacza się natomiast dużą powściągliwością,
minimalną odległością jednej stopy od drugiej. 

Podstawowa pozycja kamae (pozycja zasadnicza, właściwe ustawie-
nie na początku) zapewnia równowagę ciała. Pod pewnymi względami
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Przykładowe pozycje ciała (kamae) aktora nō
Rys. Kornel Drzewiński
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przypomina zasadnicze pozycje stosowane w sztukach walki, z których nō
najwięcej czerpało w XVII wieku, kiedy cieszyło się wielką popularnością
wśród samurajów. Przywodzi również na myśl podstawowe pozycje w ba-
lecie klasycznym.

Kamae, podobnie jak krok suriashi, jest egzemplifikacją przekonania 
o tym, że moc człowieka pochodzi z ziemi. Pozycję tę przyjmuje się na pół-
siedząco lub stojąco. W pierwszym przypadku kolano lewej nogi oparte
jest na podłodze, a wyprostowany, lekko pochylony do przodu tułów – na
stopie z podwiniętymi palcami. Prawa noga, zgięta w uniesionym kolanie,
również opiera się na (przysuniętej do lewej) stopie postawionej na pal-
cach. Ręce pozostają w pewnej odległości od tułowia. 

Pozycję kamae na stojąco osiąga się na nogach lekko ugiętych w ko-
lanach, w przypadku mężczyzn, rozsuniętych w niewielkim rozkroku, 
a złączonych w przypadku postaci kobiecych. Biodra odciąga się do tyłu, 
a wyprostowany tułów pochyla się nieco do przodu w taki sposób, jakby
środek ciężkości ciała został przeniesiony przed stopy. Ręce są lekko zgięte
w łokciach i ułożone wzdłuż ciała (bliżej tułowia u kobiet niż u mężczyzn).
W prawej ręce często trzyma się jakiś przedmiot, jak wachlarz, włócznię,
miecz. Głowa jest uniesiona do góry, a wzrok zawieszony daleko przed
sobą, jakby osadzony w próżni. Poza wersją męską i kobiecą istnieje pozy-
cja kamae typowa dla postaci demonów, której cechą szczególną są znacz-
nie ugięte kolana i łokcie stosunkowo daleko odsunięte od tułowia.

Aktor w stojącej pozycji kamae sprawia wrażenie, jakby zastygł w ruchu.
Jego stanie jest jednak dynamiczne, gdyż polega na równoważeniu prze-
ciwstawnych – niczym jednocześnie naciśnięty pedał gazu i hamulca – sił
(wysuniętego do przodu tułowia i cofniętych bioder). Kiedy zaś faktycznie
„ożywa”, niezmiennie zachowując tę samą pozycję ciała (kamae), zaczyna
poruszać się w sposób nazywany hakobi. 

Konsekwencją przyjęcia postawy kamae, w trakcie której siła parcia
cofniętych bioder popycha ciało do przodu, jest sekwencja ruchowa zwana 
hakobi (przenoszenie, przesuwanie, ruch) polegająca na kilkakrotnym 
powtarzaniu sekwencji kroków – kolejno do przodu (z lekko obniżonymi
biodrami), tyłu (z biodrami podniesionymi do poprzedniej wysokości), 
w prawo i lewo. Zmiana wysokości położenia bioder – raz wyżej, raz 
niżej – sprawia, że ciało nieustannie faluje, a wzajemne oddziałwanie prze-
ciwstawnych sił wynikające z układu górnej i dolnej części ciała przyczy-
nia się do stałego przyśpieszania (nori-ga tsuku). 
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Kabuki

Odmienny niż mai rodowód ma rodzaj tańca zwany odori (dosł. 
taniec). Stał się on podstawą, popularnej w XIII i XV wieku, tanecznej
modlitwy (odori-nenbutsu), polegającej na nieustannym powtarzaniu okre-
ślonych sekwencji ruchowych połączonych z potrząsaniem dzwonkami,
uderzeniami w bęben, wielokrotnym wypowiadaniem modlitewnych słów
(nenbutsu). W trakcie wykononywania takiego tańca osiąga się ekstazę.
Taki charakter ma na przykład bon-odori (taniec dla duchów zmarłych),
wykonywany do dziś w całej Japonii podczas święta zmarłych328. Cechą
odori są ruchy znacznie swobodniejsze, szybsze, lżejsze i bardziej rytmiczne
niż w przypadku mai. Tancerz nie musi utrzymywać podstawowej pozycji
ciała (kamae). Może dość swobodnie poruszać rękami i wykonywać nie-
wielkie podskoki. 

Odori stało się też podstawą teatralnej tradycji tanecznej określanej mia-
nem nihon-buyō (taniec japoński), zapoczątkowanej przez kapłanki shin-
toistyczne miko, które na przełomie XVI i XVII wieku wykonywały, przy
akompaniamencie bębna (taiko), modlitewny taniec odori-nenbutsu329

(taneczna modlitwa) w celu zachęcania wiernych do kupowania amuletów.
Jedną z kapłanek była Okuni (1571?–1613) ze świątyni Izumo-taisha 
w Izumo (pref. Shimane), która niczym bogini Ama-no Uzume, nacecho-
wując go erotycznie, uczyniła z niego atrakcyjną rozrywkę. Prezentowane
przez nią, do wtóru bębna (taiko) i fletu (fue), tańce określane wymiennie
terminami nenbutsu-odori (taniec modlitewny), yayako-odori (inaczej:
yayako-mai) lub kabuki-odori (dziwaczny taniec) stały się podstawą teatru
kabuki (XVII). W miarę jego rozwoju powstało wiele sztuk tanecznych
(shosagoto). 

U progu XVII wieku fenomen Okuni miał posmak rewolucji spo-
łeczno-artystycznej. Kapłanka z Izumo często występowała bowiem 
w męskim przebraniu. Przeistaczała się we flirtujących z kobietami klien-
tów herbaciarni, które wówczas stawały się coraz bardziej popularne i sta-
nowiły zalążek powszechnych w okresie od XVII do połowy XIX wieku
dzielnic rozkoszy. W strojach europejskich misjonarzy chrześcijańskich,
z różańcem i krzyżem na szyi, wykonywała rytualny taniec nenbutsu-odori
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328 W Japonii święto zmarłych przypada – w zależności od rejonu – w połowie lipca lub sierpnia. Ob-
chody trwają od dwóch do pięciu dni. Szerzej na temat święta zmarłych cf. J. Tubielewicz, Kultura Japonii.
Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 30–31. 

329 Nenbutsu (skrót od: namu-amida-butsu) – słowa modlitwy buddyjskiej.
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ESTERA ŻEROMSKA

i z czasem łączyła go ze śpiewem. Te całkowicie nowatorskie prezentacje
wprawiały publiczność w zachwyt. 

Od końca XVII wieku nihon-buyō (taniec japoński) intensywnie roz-
wijał się w łonie kabuki. Jest to taniec artystyczny, bardzo zróżnicowany pod
względem formy i treści, powstały z zespolenia całej wcześniejszej japońskiej
tradycji tanecznej (sakralnej, świeckiej, dworskiej, ludowej oraz teatralnej –
głównie nō). Wiele tańców kabuki odzwierciedla różne zmiany zachodzące
w przyrodzie. Znajduje się w nich dużo odniesień do, symbolizujących nie-
trwałość wszechrzeczy, kwiatów kwitnącej wiśni czy do rozpalonych jesienną
purpurą listków japońskiego klonu. Taneczna interpretacja takich obrazów
czy wspomnień jest zwykle bardzo nastrojowa i koresponduje z ludzkimi
uczuciami. Wymowną rolę odgrywają w tym tańcu ręce. Odtwórca postaci
żeńskiej (onna-gata) w teatrze kabuki za ich pomocą wyraża na przykład ko-
biecy wdzięk. Tancerz (aktor) posługuje się często różnymi rekwizytami, jak
zwiewny szal czy parasolka. Najczęściej jednak używa wachlarza, który może
być różnej wielkości, kształtu i budowy (rozkładany lub nierozkładany).
Wachlarz służy wzmocnieniu efektów wizualnych. Za jego pomocą można
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Jeden z tańców, które prawdopodobnie wykonywała kapłanka Okuni z Izumo, 
Kashiwazaki (pref. Niigata) 

Fot. Jacek Kostrzewski
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pokazać opadanie płatków kwiatu czy pisanie listu albo też „przedłużyć”
linię ręki, co ma istotne znaczenie, ponieważ kimono bardzo ogranicza 
ruchowo.

Wiele gestów symbolizuje jakieś treści. Niektóre są trudne do odczy-
tania. Zawsze podkreśla się jednak to, że ważniejsze od ich zrozumienia
jest dla widza przeżycie estetyczne – poddawanie się nastrojowi spokoju,
zachwycanie się delikatnością ruchów ilustrujących treść i muzykę. 

Asocjacje

Na przykładzie tańca można zaobserwować związki nō z wcześniejszą
tradycją obrzędową czy z powstałym kilka wieków później teatrem kabuki.
Częste nawiązywanie współczesnych tancerzy i twórców teatralnych do
tych (i innych) tradycji przyczynia się do spójności japońskich widowisk. 

Wśród tańców kabuki (kabuki-buyō) istnieje znaczna rozmaitość, która
skłania do porządkowania ich według określonych kryteriów. Można je kla-
syfikować między innymi ze względu na liczbę tancerzy (aktorów), rodzaj
akompaniamentu muzycznego, emploi aktorskiego, formy i treści (tematu).
Niezależnie jednak od rodzaju wszystkie tańce kabuki mają jednakową
strukturę opartą na nadrzędnej, trójdzielnej zasadzie rytmicznej jo-ha-kyū
([wolny] wstęp, [szybsze] rozwinięcie, [najszybsze] zakończenie), która 
w przeszłości została najpierw przejęta przez Zeamiego z widowiska bu-
gaku do teatru nō. W kabuki rola tej zasady jest analogiczna i daleko wy-
kracza poza domenę tańca, którego każda z trzech części dzieli się na dwie
mniejsze sekwencje utrzymane w coraz żywszym tempie. 

Niektóre tańce kabuki są częścią sztuk adaptowanych z teatru nō, do
którego podobieństwo odnajduje się w tematyce, kostiumach, reżyserii.
Mogą być wykonywane na tle scenografii z elementami charakterystycz-
nymi dla sceny nō, jak tworząca w głębi tło drewniana ściana z namalowaną
wielką starą sosną (matsubame), a także pięciokolorowa kurtyna (agemaku)
po lewej czy malowidła bambusów po prawej stronie. 

W takiej scenerii prezentuje się taneczną sztukę Sanbasō. Wypełnia-
jący ją taniec o tej samej nazwie wywodzi się z trzyczęściowego widowiska
obrzędowego okina, które na trwałe związało się z nō i w tej formie stało się 
podstawą adaptacji do stylu teatru kabuki. Wykonywanie sanbasō zapew-
nia długie i zdrowe życie i z tego względu uświetnia on zwykle ważne uro-
czystości, jak obchody Nowego Roku. W teatrze nō taniec ten odznacza się
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spokojem, dystynkcją i filozoficzną zadumą, w kabuki natomiast – większą
żywiołowością i wesołością. Dodatkowe różnice wynikają z uwarunkowań
regionalnych. Szczególnie lubiana jest wersja typowa dla stylu kamigata-
-kabuki typowego dla rejonu Kioto i Osaki (Kansai), gdzie wykonanie 
sanbasō powierza się aktorowi specjalizującemu się w rolach kobiecych
(onna-gata), którego sposób wypowiadania dobrowróżbnych formuł czy po-
trząsania dzwoneczkami przydaje tańcowi oryginalnej subtelności. 

* 
We współczesnej Japonii gatunki klasyczne – nō, kyōgen, kabuki, bun-

raku, pozornie skostniałe relikty przeszłości, rozkwitają z dużym impetem.
Wielu aktorów poszukuje spełnienia poza klasyką – w teatrze nowoczes-
nym i w filmie. Na tym nowym dla siebie gruncie realizuje znakomite spek-
takle, w których taniec – oparty na tradycyjnej technice i estetyce – odgrywa
równie ważną rolę jak w odległej przeszłości. Widz pozostaje w przekona-
niu, że dzieło bogini Ama-no Uzume czy kapłanki Okuni powstało po to,
aby z niego mądrze korzystać – i dziś, i jutro. 

Summary 

From Ama-no Uzume Goddess to Okuni of Izumo Priestess: 
The Dance Based Tradition of the Japanese Classical Theatre 

When Japanese gods descended to Earth from Heavens, they were al-
ways welcomed by people with due respect, usually with dances, songs, and
gatherings. The custom goes back to mythological times, which are men-
tioned in the ancient chronicle of Kojiki (712). One of the myths describes
a dance of the godess Ama-no Uzume, which was performed on the top of
a barell by her in order to persuade the Sun deity Amaterasu out of her hi-
ding place in a cave. 

The performance of Ama-no Uzume is regarded as a mythologocal 
beginning of dance, and at the same time, of the Japanese performing art
tradition (geinō), and especially of kagura, which is performed continuou-
sly until present days during countles religious festivals (matsuri), which
are organized all over Japan. It is the dance that is considered one of the
most important elements of the festivals, because, as it is believed, it mo-
derates the gods’ anger, brings the ritual solace, and a peace of heart. For the
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very reasons during matsuri various performances are staged, for which the
dance is essential. In addition to kagura, which orginated from Shintō reli-
gion, there are among others: courtly bugaku (the 7th century), folk den-
gaku (the 9/10th century), or Buddhist ennen (the 12th century), as well as
later forms of performances, such as nō theatre (the 14/15th century) and
kabuki (the 17th century).
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Kazuyuki Funatsu 

Lokadharmi and Natyadharmi in Martial Arts 
with Focus on Karate Movements 

1. Lokadharmi and natyadharmi
in Indian Theatre

The Nātya Śāstra (NS) composed by the legendary sage Bharata is the
oldest and most authoritative treatise on Indian dramaturgy and aesthetics.
This NS covers practically all the key concepts and basic theories on the
‘TOTAL performance’ (nātya) consisting of theatre, dance and music. 

The twin concepts, lokadharmi and natyadharmi are originally applied
to two basic principles for the gesticulation or the stage representation.
First, lokadharmi (lit. ‘world characteristic’) indicates ‘representation char-
acteristic in daily life’, in other words, ‘realistic representation’ where ordi-
nary behaviour and natural actions in daily life are staged. Therefore it is
easy to understand what is happening on stage, for we behave more or less
in a similar way.330

Contrary to this, natyadharmi (lit. ‘theatre-characteristic’) means ‘rep-
resentation characteristic in theatre’, or ‘theatrical or conventional repre-
sentation’ where actions, speech or characters are unnatural and just
conventional through either stylisation or fancy ideas. Since these are not
found in daily life, the audience needs as a connoisseur in theatre a certain
knowledge about theatrical convention in order to understand what are
represented by certain gesticulations. 

330 The definitions of lokadharmi are given in NS. “Where theatrical performance would be some-
thing simple, not artificial and dependent on natural mode of behaviour, something having professions
and activities in daily life, something endowed with natural gesticulations and devoid of playful flourishes
of limbs by various men and women, this is called lokadharmi”. NS 13.71-72. 
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NS expounds natyadharmi together with some concrete examples.331

Where theatrical performance would be something endowed with un-
natural words, abnormal behaviour, surrealistic existence and extraordi-
nary states, something possessed of playful expressive gesticulations
(abhinaya) of limbs characterised by theatrical codes and accompanied
by musical notes and embellishment, and something depending on a male
actor of an unnatural role, this is known as ‘theatrical representation.’ (NS
13.73-74) 
Where the word to be spoken in daily life is performed in a drama as a per-
sonified form having a desire, this is known as ‘theatrical representation.’
(NS 13.75) 
Where actors mutually pretend not to hear the words uttered near at
hand, or where words not uttered are heard, this is known as ‘theatrical
representation.’ (NS 13.76) 
Where mountains, chariots, heavenly vehicles, shields, armours, banners
are performed as personified forms, this is known as ‘theatrical represen-
tation.’ (NS 13.77) 
Where an actor plays another role after having played one role, because
of his talent or no substitute, this is known as ‘theatrical representa-
tion.’(NS 13.78) 

We understand that natyadharmi covers various conventional ideas such
as, allotting a male actor for a female persona in woman’s attire and make-up
as in kathakali or kabuki. Or to allot an actor for a double role, to represent
a soliloquy as heard by co-actors and audience, or to represent material ob-
jects as having human forms as in Jerzy Grotowski’s Method. 

2. Lokadharmi and natyadharmi
in Indian Dance 

Though this pair of concepts originally related to theatrical direction,
they are also applicable to dance movements. Certain daily gesticula-
tions and body movements should be reflected in dance movements as 
lokadharmi. 

228 KAZUYUKI FUNATSU

331 Cf. NS 13.79-86 for other examples of natyadharmi. 
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There is a dance item called abhinaya in Indian classic dance. This is an
expressive or story-telling dance category which appeals to the audience
in combining lokadharmi and natyadharmi in order to depict the love
episode, for example, of Lord Krishna and Radha. By pantomime a danseuse
vividly describes Krishna who pretends to treat her coldly and Radha who
is depressed by his rejection, by turns. At the same time, she should demon-
strate facial expressions for Krishna and Radha in the relevant scenes by
properly selecting from nine rasas (aesthetic emotions), that is. (1) Erotic
(śryngara), (2) Comical (hasya), (3) Pathetic (karuna), (4) Furious (raudra),
(5) Heroic (vira), (6) Fearful (bhayanaka), (7) Odious (bibhatsa), (8) Mar-
vellous (adbhuta) and (9) Peaceful (śanta). In NS these rasa-expressions in-
tegrate beautifully characteristics of glances, eyeballs, eyelids, eyebrows, neck
movements, etc. into standard of facial expressions.332

Here follow the prescriptions for the glances related to eight rasas.333

(1) The extraordinarily passionate glance which originates from joy and
favour, and which is accompanied with knitted eyebrows and a flirtatious
sidelong look is called kanta (lit. Love) glance. It is applied to denote
Erotic. (NS 8.47) 
(2) The glance which is accompanied with eyelids gradually contracted
and with eyeballs rolling and slightly visible is comical glance. It should
be applied to the histrionics of a juggler. (NS 8.49) 
(3) The tearful glance which is accompanied with upper eyelids down
and with eyeballs dull due to grief and which is fixed at the tip of the nose
is called Pathetic glance. It is applied to denote Pathetic. (NS 8.50) 
(4) The ferocious glance which is accompanied with eyelids fully open
and motionless, with eyeballs harsh and bloodshot and with eyebrows
knitted and crooked is called Furious glance. It is applied to denote Furi-
ous. (NS 8.52) 
(5) The inflamed, fully open, excited and serious glance which is accom-
panied with eyeballs in balance in the orbit and with the centre of the eye-
balls swollen is called Heroic glance. It is dependent on Heroic. (NS 8.53)

229LOKADHARMI AND NATYADHARMI

332 Cf. Kazuyuki Funatsu, Kinesics in the Nātya Śāstra Tradition, “Studies in Humanities: Culture and
Communication, Faculty of Arts, Shinshu University” No. 35, 2001, pp. 151–162 for the detailed dis-
cussion on rasa-expressions and kinesics. 

333 NS 8.47-54. Here are 8 out of 9 rasas, for the ninth rasa ‘peaceful’ was added later in the develop-
ment of rasa aesthetics. 
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(6) The extraordinarily frightened glance which is accompanied with eye-
lids wide open and motionless and with eyeballs throbbing and turned
upwards should be understood as fearful glance. It is applied to denote
fearful. (NS 8.48) 
(7) The glance which is accompanied with the outer corner of eyelids
contracted, with eyeballs distressed due to disgust and with eyelashes firm
and close to each other is regarded as odious glance. (NS 8.54) 
(8) The charming glance which is accompanied with the tips of eyelashes
curved, with eyeballs excited due to wonder and with eyelids fully open
up to the corners is called marvellous glance. It is applied to denote mar-
vellous. (NS 8.51) 

Thus the standards of facial expressions have been handed down within
each dance style, which a danseuse must practice and master as rasa-ex-
pressions. These are, however, originally based on close observation of
human facial expressions that are rather universally common and identical
among human beings and therefore they could be easily understood what
a certain facial expression stands for, in spite of stylisation. So these are re-
garded as lokadharmi. 

On the contrary, in Sanskrit theatre kudijattam334 or dance drama 
kathakali, a special item has been established where a performer tells the
story only by hand gestures (hastamudra) already prescribed in NS. There
are the definitions and expressive applications of 24 single hand gestures
and 13 combined hand gestures. As Abinavagupta suggests, many of these
hand gestures must have been originally imitations of the forms of daily
things or daily gesticulations as illustrators according to kinesics. In the
process of stylisation, however, this system has developed into typical 
natyadharmi so that only those who are well versed in this theatrical /
conventional code can understand what is depicted.335

On the other hand, the mimetic dance of animals for entertainment at
royal courts is typically lokadharmi. We know the virtuosity in gati, for in-
stance, ‘Dance of a Peacock’ by kathak virtuoso Birju Maharaj where every

230 KAZUYUKI FUNATSU

334 This Sanskrit theatre from Kerala has been recognised by UNESCO as “Masterpieces of Oral and
Intangible Heritage of Humanity” July 24, 2001. 

335 Elsewhere I have already analysed the hasta-mudra system in detail from the view point of lokad-
harmi and natadharmi referring to Abhinavagupta’s commentary on NS. Cf. Kazuyuki Funatsu, hasta-
mudra System and Kinesics in the Nātya Śāstra Tradition, “Sanskrit Studies Centre Journal” Vol. II, 2006,
Silpakorn University, Bangkok, Thailand, pp. 170–183. 
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motion of his legs, hands and neck represents vividly a peacock’s step and
wing-spreading. 

And certain cultural conventions also must be imprinted on certain
movements as natyadharmi. For example, the neck movement sundari
(lit. ‘charming’), one of four neck movements prescribed in Nandikesvara’s
abhinayadarpana, is defined as “moving to and fro horizontally’, and is ap-
plied conventionally to express ‘a beginning of love, an effort for an agree-
able purpose (= love), extended, the feeling of ecstasy arising from fullness
of love.”336 Then we understand that eye-catching and coquettish neck
movements in bharatanatyam are related to natyadharmi of Erotic.

3. Lokadharmi and natyadharmi
in Martial Arts

It is interesting to analyse movements in martial arts from the view
point of lokadharmi and natyadharmi. Understandably, actual fighting ac-
tions such as punches, kicks and blocks are naturally adapted as lokadharmi
that are easily recognised as such. Moreover, man is a tiny and weak crea-
ture in Nature. Therefore, it is quite natural that man should learn forms
of survival techniques from strong animals such as lions, tigers, cobras, etc.
Thus, ‘animal postures & movements’ were introduced into various martial
arts systems as lokadharmi in order to learn how to move and how to attack. 

Among Chinese martial arts, Mantis Quan is famous for its mimetic
movement of the forelimbs of a mantis, and Xing-yi Quan has twelve ani-
mal postures such as (1) a dragon, (2) a tiger, (3) a monkey, (4) a horse, (5)
a frog, (6) a cock, (7) a crane, (8) a swallow, (9) a snake, (10) a peacock,
(11) a hawk and (12) a bear as well-known. 

Also, in kalaripayattu, a martial art in South India, there are eight ani-
mal postures (vadivu) for its basis, although some of them are rather stylised
and not recognised as such; (1) an elephant (gaja), (2) a horse (acva), (3)
a lion (simha), (4) a snake (sarpa), (5) a wild boar (varaha), (6) a cock (kuk-
kuta), (7) a fish (matsya) and (8) a cat (marjara)(Photo#1). 
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336 AD 80cd-81. Also, among 13 head movements described in NS, parivahita (lit. “overflowing”) is
defined as “a horizontal sliding of a neck” and applied to denote “lustfulness and wantonness”, which also
suggests natyadharmi of Erotic. Cf. NS 8.27cd-28. NS treats 9 neck movements, where “Horizontal slid-
ing movement” corresponding to sundari is not identifies. Cf. NS 8.170-177. 
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Elephant postures have a characteristic stance for a lumbering gait with
a powerful stamp and a long trunk while Horse posture have a characteris-
tic stance for a powerful forward movement with a long stride in abstracted
stylisation. Snake postures have impressive movements of coiling up
and swaying like a cobra, while Lion postures and Wild Boar postures have
a common stance for a powerful dash ready to jump at game.337

On the other hand, natyadharmi movements in martial arts are just
too technical and look like ‘secret tricks’ to laymen, for its aim is to defeat
the enemy. But close observation could persuade us that the essence and el-
ements of these animal postures have been stylised into practical and tech-
nical movements skillfully manipulating various weapons as natyadharmi
in kalaripayattu. 
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337 South India is the habitat of tigers, but not of lions. Girnar Forest in West India is the only habitat
of lions in Asia. Therefore, in all likelihood the origin of the Lion posture must be of North not of South
India. And in karate, there are less animal elements except Neko-ashi (lit. “a cat stance”). Probably be-
cause there are not many ferocious animals in the small temperate islands of Japan. 

(1) Elephant (2) Horse (3) Lion

(4) Snake (5) Wild Boar (6)Cock

(7)Cat (8)Fish

(Photo#1) 8 Animal Postures in kalaripayattu
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A most important observation regarding natyadharmi is that the pri-
mordial life style influences the body behaviour and shapes the character-
istic body culture. Traditional performing arts, whether theatre, dance or
martial arts, are based on the characteristic body culture where they main-
tain its imprints as stylised forms, namely, natyadharmi. 

Broadly speaking there are three types of body cultures, namely, (1)
Equestrian, (2) Maritime and (3) Agricultural. 

First, in Equestrian culture including livestock-farming culture inland
and hunting culture of the mountains as well, horse-riding is indispensable
and in addition, speedy and reflex movements, jumping and leaping, and
running and quick turns are required in order to chase livestock such as
horses, oxen, sheep, etc. or in order to hunt wild animals such as deer, rab-
bits, boars etc. with keeping a balance on horse-back. One could say North
China, in the mountain area in which the boarder Shaolin Temple is lo-
cated, has a typically Equestrian culture which promotes the adage, “Peo-
ple in South China travel everywhere by ship but by horse in North.” 

Secondly, in Maritime or Fishing culture, livelihoods are made mainly
by fishing from boats. Therefore it is of critical importance to keep balance
and stability on the deck of a rolling boat. The small island Okinawa, the
birth place of archetype of karate, and the coastal area Kerala, the home
ground of kalaripayattu, both belong to Fishing culture. 

Thirdly, in Agricultural or Farming culture, basic movements are of
digging the soil with a heavy hoe and planting seedlings in a low position.
This in particular requires slow moving and careful steps in order not to
tread on plants and not to stray from a narrow footpath between fields.
Japanese culture can be described as typical rice-farming culture and Ker-
ala also partly belongs to rice-farming culture. 

4. Body Cultures as natyadharmi
in karate

It is a popular belief that kalaripayattu might be the roots of karate.
Zen founder Bodhidharma possibly from Kanchipuram in Tamil Nadu,
not Kerala, was supposed to have crossed over to China with missionary
passion around A.D. 520, and introduced Kalaripayattu training along 
with Zen meditation for his disciples after settling at Shaolin Temple. Thus 
Indian kalaripayattu became a core for what is now called Shaolin Quan.
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And, in the beginning of 19th century a youth named Kanga338 from Ok-
inawa (Ryukyu kingdom of that time) was supposed to have created a new
style of martial arts by blending indigenous ones with a certain Shaolin
Quan that he learned in China, which was afterwards known as Okinawa
karate. After the annexation of Okinawa to Japan in 1872, this Okinawa
karate method was introduced into Japan proper and incorporated various
traditional Japanese martial arts, giving karate the contemporary form it
has developed into. 

Though I have to expect another opportunity to verify this possibility,
this hypothesis may suggest that karate, whether lokadharmi or natyad-
harmi, may bear various imprints of different body cultures and clues to
them. Simultaneously, we can point out something special. 

In karate, there is a stance named Nai-han-chi (lit. ‘a walk with toes
turned inward’) (Photo#2), introduced from Okinawa karate. One can pre-
suppose that this is stylised from a typical equestrian body movement. This
stance requires both knees bent slightly inward, knee-joints elastic and the
muscles of the thighs outward tensioned, which provides stability against
up-and-down quakes as in riding a horse or in skiing on a bumpy slope.
This is also known by another name Kiba-dachi, which literally means ‘a
horse-riding stance.’ This stance is strange to agricultural work for which
horse riding is unnecessary. For the most stable position we have a typically
agricultural stance named Shiko-ashi with both the knees outward bent in
a low position (Photo#3). 

Shiko-ashi means etymologically ‘a powerful trampling stance’, which
might be adapted from actions such as treading the soil or barley and paci-
fying the soil. Although it is very tough to keep the posture, a powerful en-
ergy is gained from the reaction when we stand up from this posture. This
is the reason why a baby or a weightlifter takes this stance to stand up. This
stance is most prominent in sumo as you may observe. Therefore, this Nai-
-han-chi might have been introduced originally from Shaolin Quan into
Okinawa karate if we admit the hypothesis on karate’s history. 

Another special stance is named Sei-shan (lit. ‘ten forms’), supposedly
established within Fishing culture. In order to keep a balance on a rolling
fishing boat, knee-joints should be very flexible like a spring to absorb all the
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338 In 1806, Kanga Sakugawa (1782–1838) crossed over to Beijing during the Qing Dynasty to study.
He can be called “Father of Karate” for his contribution. Consequently he was nicknamed “Karate Saku-
gawa”. Actually Kara-te has two meanings: “Chinese-hands” for Okinawa Karate and “Empty-hands” for
Japanese Karate. 
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shocks by horizontal sway and vertical up-and down quakes. This character-
istic stance resembles a ‘horse-riding stance,’ but both the feet should not be
on a line, where it is week against back and forth shocks (Photo#4). 

Both Okinawa and Kerala belong to a Fishing culture, but this stance
cannot be found in kalaripayattu as far as I can observe. The life style in
Kerala depends on rice farming as well as fishing, which explains why Shiko-
-ashi stance and Namba movements are prominent also in kalaripayattu
as discussed below. Therefore, this Sei-shan may be monopolised in Oki-
nawa karate. 

5. Namba & Suri-ashi as natyadharmi
in karate 

Focussing on the Japanese performing arts, one may ask, what are the
body movements characteristic of a rice-farming culture? It is appropriate
to say that the combinations of movements of Namba and Suri-ashi are the
most prominent and characteristic in any Japanese performing art, whether
Noh, kabuki, karate, judo, or sumo. 

First, what is Namba? Although its etymology is not certain,339 it may
be defined: Namba is ‘a lateral or an oblique walk, or a forward & back-
ward movement with the hand & foot of the same side together.’ This
Namba movement makes our body swing left & right. Imagine a walk with
both hands in one’s pockets. 
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339 Maybe derived from the action with an oblique stance to draw a rope of “a pulley” that used to be
called Namba according to Tetsuji Takechi. See (14) below. 

(Photo#2) Nai-han-chi (Photo#3) Shiko-ashi (Photo#4) Sei-shan
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Originally it might be introduced from the movements of ‘hoeing up’
and ‘planting of rice seedlings’ as lokadharmi, and afterward it might be re-
fined and stylised as natyadharmi closely connected with agricultural be-
haviour. It is suggestive that in Japanese farming, only oxen were used for
tilling fields, not horses. An ox walks slowly in Namba. A horse walks faster,
not in Namba but a diagonal gait (Photo#5). Namba must be suitable and
comfortable for collaboration of a Japanese farmer with livestock.

Regarding horse gaits, the natural gaits of a horse are a walk, a trot, 
a canter and a gallop. All these are ‘diagonal’ movements wherein the front
and hind feet on opposite sides move in sequence. Surprisingly, using a cer-
tain tool, a trammel, horses can be trained for a ‘lateral’ gait, wherein the
front and hind feet on the same side move in sequence. This gait is called
an ‘amble.’ A dictionary definition gives the verb, ‘to amble’ – ‘to move at
an easy pace,’ but originally ‘to move by lifting the two feet on one side to-
gether,’ which is exactly Namba. 

Why then Namba or amble is required for a horse? Because natural
walks have up-and-down quakes, and therefore not so comfortable for 
a longer ride. Namba or amble walks are more comfortable in spite of right
& left swings.340

Abruptly I quote here the Hamlet’s famous line said to Ophelia, “To 
a nunnery, go!” 
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340 Masaichi Nomura, cultural anthropologist, has introduced these observations of Namba and horse
gaits by Junji Kinoshita, dramatist. Cf. Masaichi Nomura, Anthropology of Gestures and Gesticulations
(Miburi to Shigusa no Jinruigaku), (in Japanese), Chuokoronsha, Tokyo 1996, p. 22–23. 

(Photo#5) Gaits of an Ox and a Horse

(1) Namba of an ox (@ India) (2) Diagonal walk of a horse (@ Krakow)
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I have heard of your paintings too, well enough; God hath given you
one face, and you make yourselves another: you jig, you amble, and you
lisp, and nickname God’s creatures, and make your wantonness your ig-
norance. Go to, I will no more on’t: it hath made me mad. I say, we will
have no more marriages; those that are married already, all but one, shall
live; the rest shall keep as they are. To a nunnery, go. 

(Shakespeare, Hamlet, Act 3, Scene 1)

Here “you amble” must be interpreted as ‘to walk affectedly with shak-
ing hips,’ a kind of Marilyn Monroe walk! In Sanskrit rhetoric hamsagati 
(‘a goose gait’) is described as a gait of a glamour beauty which may indi-
cate the same walk.341

One of the most impressive Namba applications in Japanese perform-
ing arts is Tobi-Roppo (lit. ‘a jumping gambler’) in kabuki. An actor hops
forward on his right leg, left leg then right leg in succession, keeping
Namba movement (Photo#6). This was said to be introduced by Ichikawa
Dan-juro I. He was skillful at hopping, for he was a descendant of Samu-
rai family from a mountain area, that is, Hunting culture wherein jump-
ing, hopping and running are vitally important.342 Therefore, Tobi-Roppo
is a dynamic but exceptional mixture of Namba and hopping in Japanese
traditional performing arts.

In Kendo, Japanese fencing, Namba is practically necessary, for a Japan-
ese sward is very sharp and heavy. It is dangerous to swing down a sward
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341 Ibidem, p. 23–24. 
342 Ichikawa Dan-juro I (1660–1704), a very popular kabuki actor in Edo Period, was supposed to

perform Tobi-Roppo for the first time. Traditionally Tobi-Roppo is performed by his descendent family
members in the kabuki works such as Kanjincho, Narukami, etc. 

(Photo#6) Tobi-roppo (Photo#7) Namba with a sward

(1) Swing Up (2) Swing Down
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with a diagonal stance. Naturally we should take Namba so as not to cut off
our own foreleg (Photo#7). 

Similarly, karate movements are prominently based on Namba as seen
in some demonstrations such as Shuto-uke (lit. ‘a hand-sward block’)
(Photo#8), Jodan-uke (lit. ‘an upper block’) (Photo#9) and Gedan-barai
(lit. ‘a lower sweep’)(Photo#10). 

What is Suri-ashi? It literally means ‘a sliding or grinding stance’, so
the definition of Suri-ashi is ‘a skating walk with knees slightly bent and
with feet keeping touch with the ground in order to keep the centre of
gravity constantly level.’ A farmer cannot stride on a narrow footpath be-
tween paddy fields, and he should walk slowly with care, and turn slowly
at right angle.

Regarding the origin of this Suri-ashi, Tetsuji Takechi (1912–88), ka-
buki director and theatre critic, has presented a suggestive hypothesis.343

As Sur-iashi never treads the soil hard and never treads seedlings, he
analyses, sprouting power of seeds remains alive. Consequently, seeds will
survive as sprouts. Therefore, Suri-ashi might be adopted as a ceremo-
nial walk for the funeral of the dead. Powerful wrestlers were responsible
for carrying a heavy stone coffin. The first wrestler in Japanese Myth,
Nominosukune established sumo wrestling based on Suri-ashi, and at 
the same time he became the first actor to weep dramatically at the 
funeral. 

Finally, Takechi concludes that the archetype of sumo and theatre were
established simultaneously as early as 7th century. 
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343 Tetsuji Takechi, Dento to Danzetsu (Tradition and Extinction), (In Japanese), Futosha, Tokyo 1969,
p. 8–44, 188–214.

(Photo#8) Shuto-uke (Photo#9) Jodan-uke (Photo#10) Gedan-barai
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Thus this walking mode was introduced into Japanese performing arts
as highly refined natyadharmi. A unique turn in Noh is well known. We
normally apply centrifugal force to a turn. When we make a left turn, we
pivot on our left leg; it is what we call a pivot turn. It is very rational from
the viewpoint of energy effectiveness. In Noh, however, when an actor
makes a left turn, he advances by Suri-ashi movement his right foot first
accompanied by a right hand swing and twists the body leftward. This im-
pressive Suri-ashi is not only a patent in Noh but also what sumo, judo and
karate have in common. 

We may safely say that the most attractive and unique movements were
achieved in Japanese performing arts and martial arts, when Namba and
Suri--ashi were combined. In karate there is another unique turn. In place
of a pivot-turn, we usually turn around the centre of gravity that is scien-
tifically located somewhere between two feet on the ground. When we
make a left turn, we draw our left leg from Namba position to the centre of
gravity keeping the waist level unchanged by Suri-ashi movement , and then
we turn to the left around the centre of gravity as a pivot, and consequently
both the feet move. 

This combination movement of Namba & Suri-ashi has created two spe-
cial types of ‘a moving thrust,’ Jun-zuki (lit. ‘a natural thrust’)(Photo#11)
and Jun-zuki-tsukkomi (lit. ‘a forwardbent natural thrust’) (Photo#12) in
karate. Some scientific experiments have confirmed that this moving thrust
of karate is No.1 regarding destructive power, the most powerful thrust
among various martial arts. Because Suri-ashi in karate is ideally smooth
without any up-and-down quake and without any loss of propulsive force
and Suri-ashi accelerates its impulse by a hind leg prop. 
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(1) Namba →   (2) Drawing the left leg →   (3) Turning to the left

(Photo#11) Left Turn with Gedan-barai
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Through this discussion I have shown that karate contains many in-
teresting traces of different body cultures as lokadharmi and natyadharmi,
and that it was established as one of the most characteristic Japanese per-
forming arts when the combined movement of Namba and Suri-ashi was
adopted into karate as its fundamental movement. 

*****************************
My special thanks to my TA, Ms. Haru Hiramatsu for photo shooting

of my karate demonstrations. 
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(1) Namba →   (2) Suri-ashi →   (3) Namba (Thrust) 

(Photo#12) Namba and Suri-ashi movement in Jun-zuki

(1) Namba →   (2) Suri-ashi →   (3) Namba (Thrust) 

(Photo#13) Namba and Suri-ashi movement in Jun-zuki-tsukkomi
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Aleksandra Capiga-Łochowicz

Źródła warsztatu scenicznego 
Hijikaty Tatsumiego

Butoh344 to anarchistyczny krzyk przeciwko powojennej Japonii345. 

Powstawanie butoh przypada na burzliwy dla Japonii przełom lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych. 10 stycznia 1960 roku Japonia zawarła ze
Stanami Zjednoczonymi deklarację bezpieczeństwa, na mocy której udo-
stępniła swe terytorium dla rozmieszczenia baz wojskowych armii amery-
kańskiej. Decyzja rządu, sankcjonująca układ, w którym niedawny wróg
stawał się nagle przyjacielem, wzbudziła konsternację społeczeństwa, wy-
wołując szereg debat i demonstracji. W tej atmosferze buntu i dezorienta-
cji nabierała kształtu nowa forma ekspresji teatralnej. Co ważne jednak,
butoh nigdy nie było związane z żadnym ruchem politycznym. Można by
raczej rzec, że było wyrazem totalnego buntu, który wyszedł z kryzysu toż-
samości, jakiego doświadczyli Japończycy po II wojnie światowej. Buntu,
który domagał się ujścia prawdy. 

Butoh – nazwa i podstawowe zagadnienia

Japoński wyraz butō舞踏 składa się z dwóch ideogramów, z których
pierwszy: mau舞う oznacza „tańczyć”, drugi zaś: fumu踏む odpowiada
czasownikowi „stąpać”. 

Ojcami butoh byli: Hijikata Tatsumi, Ōno Kazuo i Kasai Akira, ale za
twórcę podwalin jego idei i stylistyki uznaje się Hijikatę. Na początku, we

344 Dla całej publikacji przyjęłam angielską transkrypcję japońskiego słowa butō – butoh. 
345 B.S. Stein, Twenty Years Ago We Were Crazy, Dirty, and Mad, “The Drama Review” Nr. 2, vol. 30

(1986), s. 115. 
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wczesnych latach sześćdziesiątych, Hijikata nadał stworzonej przez siebie
formie nazwę ankoku buyō. Ankoku oznacza „ciemność”, buyō zaś „taniec”.
Owo zestawienie znaków miało podkreślać aspekt mroku, wciąż obecny 
w życiu i pracy twórczej artysty. Parę lat później zastąpił wyraz buyō sło-
wem butoh. Wybór tego słowa miał eksponować odmienność nowej formy
tańca od istniejących. Ponieważ używany dotychczas wyraz buyō oznaczał
taniec, w którym ciało może wznosić się nad ziemię w piruetach, Hijikata
wykreował nowy termin, by zaznaczyć, że jego taniec trzyma się ziemi 
i zstępuje pod jej powierzchnię. Jak mawiał: „balet klasyczny unosi się sie-
dem cali nad podłogą, a teatr butoh opuszcza się siedem cali pod podłogę”346.
Nazwa ankoku butoh miała również sygnalizować, że jest to taniec bada-
jący ciemną stronę natury ludzkiej. 

Co ciekawe, Hijikata nie dążył nigdy do skodyfikowania zasad butoh,
podkreślając wagę improwizacji. Zakres słowa butoh poszerzał się więc od
momentu, gdy kolejni uczniowie wychodzili spod skrzydeł jego i Ōno
Kazuo. Bardzo szybko butoh przestało funkcjonować tylko jako nazwa
formy tańca, stworzonej przez obu artystów, i zaczęło ogarniać dokonania
wszystkich ich naśladowców. Lecz nawet dziś, przy wielu twarzach butoh,
jego zasadnicze pytania pozostają niezmienne: Jakie było nasze dzieciń-
stwo? Czym jest dla nas Ziemia? Kim są przodkowie, którym zawdzię-
czamy życie? 

Butoh to nowe spojrzenie na ruch ludzkiego ciała jako na akt, którego
nie da się skontrolować za pomocą rozumu, w kategoriach skutku czy przy-
czyny. Tancerz nie gra kogoś innego i nie odtwarza świata, lecz odwrotnie,
staje się bardziej sobą. Spotkanie z prawdziwym ja może odbyć się jedynie
poprzez przełamywanie konwencji ograniczających ciało. 

Substancją butoh jest mrok, dzięki któremu można dostrzec światło.
Źródłem butoh jest pamięć. Ów taniec zaczyna się w ciele spontanicznie,
bez scenariusza. Dlatego poszukiwanie przez tancerza odpowiedzi na naj-
istotniejsze pytania przypomina stan transu, w którym doświadcza on 
siebie samego, jako medium dla sił potężniejszych niż jego własna świado-
mość. Jego przewodnikami są przodkowie oraz Matka Ziemia. Pod ich
wpływem pragnie zmieniać codzienne życie, usuwać z niego ograniczające
szablony ruchów i zachowań, by dać miejsce ciału w prawdzie, w bliskości
naturze i sobie samemu. 
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346 Goda Norio w: S.H. Fraleigh, Tańcząc w stronę mroku. Butō, zen i Japonia, przeł. W. Mond-
-Kozłowska, Kraków 2007, s. 171. 
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Taniec butoh rodzi się z odczuwanej metaforyki. Zanim tancerz uwew-
nętrzni w sobie ideę czy obraz, musi uwolnić się od odruchu wizualizacji.
Zdarza się, że widz ma problemy z odszyfrowaniem jednoznacznego obrazu,
który artysta kreuje swym tańcem, lecz jednocześnie uczestnicząc w owym
procesie, odczytuje jego sens zgodnie z własną fantazją i wrażliwością.

Groteskowe postaci i deformacje ciała, w które obfitują przedstawienia
butoh, często stanowią przestrogę przed tym, co czeka człowieka, gdy za-
pomni o własnych korzeniach i nie będzie dążyć do konfrontacji z wła-
snymi lękami. Przede wszystkim są jednak środkiem umożliwiającym
widzowi i tancerzowi osiągnięcie wewnętrznego oczyszczenia. 

„Butoh nie jest tańcem mięśni”347. Wytrzymałość tancerza nie pocho-
dzi od ciała, którego powierzchnia stanowi jedynie punkt przecięcia się
tego co w nim i poza nim, lecz zostaje osiągnięta na poziomie duchowym.
Powolność i statyczność jego tańca jest tylko pozorna, bo tak naprawdę
ruch pokonujący opór przestrzeni jest gwałtowny. 

Butoh nie jest tańcem wykonywanym na pokaz. Hijikata powiedział kie-
dyś, że taniec wykonywany na pokaz nie jest interesujący. Nie uważał, by
butoh było rezultatem treningu i nie zamierzał doskonalić swego ruchu, żeby
osiągnąć mistrzostwo. Jego jedynym celem było wyrażenie choć części prawdy 
o ciele. Na całość bowiem, w jego przekonaniu, nie starczyłoby życia.

Mark Holborn zwraca również uwagę na naturalny związek butoh z mi-
tologią japońską, odwołując się do jednej z najbardziej znanych opowieści
o bogini słońca Amaterasu. Ta, zagniewana na własnego brata, ukryła się 
w jaskini, tym samym pozbawiając świat ciepła i światła. Dopiero dziki ta-
niec boskiej tancerki, polegający na wystukiwaniu stopami rytmu na
beczce, rozbawił pozostałe bóstwa i wywabił boginię z ukrycia. Dzięki
niemu na świecie znowu zagościło światło. Według Holborna, taniec bó-
stwa w objętym ciemnością świecie stanowi mityczną paralelę dla trzyma-
jącego się ziemi butoh. 

Hijikata Tatsumi – architekt butoh

…Hijikata Tatsumi jest architektem butoh. Świadomość tej formy zos-
tała powołana do życia poprzez jego pracę i jego historię. To on zdefiniował
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347 Ushio Amagatsu w: J. Bergmark, Butoh. Revolt of the Flesh in Japan and a Surrealist Way to Move,
Stockholm 1991.
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ograniczenia, zasady i kierunki butoh; on ustalił estetykę i wykreował tech-
niki niezbędne do jego rozwoju348. 

Hijikata Tatsumi przyszedł na świat 9 marca 1928 roku w wiosce Asa-
hikawa w prefekturze Akita, leżącej w regionie Tōhoku, jako Yoneyama
Kunio. Tōhoku, „japoński koniec świata”, znane z surowych zim, to według
tradycji siedlisko demonów. Hijikata dorastał więc w miejscu, gdzie klimat
jest tak surowy, że ludzie nawet latem nie mogą pozbyć się nawyku otrze-
pywania ze śniegu podeszew drewnianych sandałów geta. Tam, puszczając
wodze fantazji, z dziecięcą ciekawością uczył się świata. Zimno i wicher
miały stać się w przyszłości „substancją jego tańca”349. 

Dorastanie w tak surowym klimacie, dając Hijikacie dostęp do trady-
cyjnej japońskiej kultury ludowej, uczyło go cielesnego zrozumienia dla
ludzkiego cierpienia i stało się bezpośrednią inspiracją kreacji butoh. 

W 1946 roku, zainteresowany tańcem nowoczesnym, zaczął pobierać 
w Akicie lekcje tańca u Masumury Katsuko, uczennicy Eguchiego Takai. 
W 1953 roku rozpoczął naukę w Instytucie Tańca Andō Mitsuko. Po pię-
ciu latach treningu, dzięki swej determinacji, zaczął odnosić sukcesy w świe-
cie tanecznym, lecz jednocześnie uświadomił sobie, że nigdy nie zostanie 
w pełni zaakceptowany przez jego społeczność. Przyczyną było jego pocho-
dzenie z zacofanej północy oraz wygięte w kształt łuku nogi, z których na
domiar złego jedna, w wyniku kontuzji z dzieciństwa, była krótsza od dru-
giej. Uświadomiwszy sobie, że nie będzie mu dane osiągnąć ideału pełnego
gracji i lekkości baletmistrza, Hijikata w 1958 roku porzucił studio Andō.
Sfrustrowany odkryciem, że jego niedoskonałe ciało nie jest w stanie wznieść
się na wyżyny świata tanecznego, postanowił odrzucić zachodnie formy eks-
presji i stworzyć własną, która akceptowałaby jego oraz każde inne ciało,
takie, jakim jest. 

Swą drogę tancerza butoh Hijikata rozpoczął skandalem. Jego debiut
jako choreografa i tancerza butoh nastąpił 29 maja 1959 roku. Spektakl za-
tytułowany Kinjiki („Zakazane kolory”), uznawany za pierwszą odsłonę
butoh na scenie, rzucił szokujące wyzwanie społeczności tanecznej Tokio 
i jednoznacznie dał do zrozumienia, że Hijikata zdecydowanie wyłamuje się
z grzecznej estetyki tańca nowoczesnego. 
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Nowemu stylowi tańca nie wróżono kariery, prorokując że nie zdoła
przedostać się poza granice kraju i prawdopodobnie zakończy żywot wraz
ze swym twórcą. Jak na ironię, do końca XX wieku powstało na świecie
około ośmiuset grup kontynuujących „taniec w mroku” w oparciu o wska-
zówki ojca ankoku butoh i jego uczniów. 

Hijikata pisarzem tańca. Słowa 

Wbrew temu, że Hijikata był „człowiekiem”, słowa były dla niego rów-
nie ważne jak gesty. Nie uznawał tradycyjnych metod nauki tańca, ponie-
waż nie wierzył w ich sens: 

Uczenie się tańca nie polega na ustaleniu właściwej pozycji ręki lub nogi.
Odkąd nie wierzę w metodę nauki tańca ani w kontrolowany ruch, nie uczę
w ten sposób. Nigdy nie wierzyłem w te systemy; nie ufałem im od dnia na-
rodzin350. 

Słowa były mu niezbędne i do procesu tworzenia tańca, i do pisania 
o nim. Używał ich, by pojmać w nie ciało, które dostrzegał we wszystkim.
Schwytane, było ubierane w słowa. I tak powstawały wyobrażenia, za po-
mocą których trenował swych tancerzy i tworzył choreografię. Podstawy
jego tańca były definiowane za pomocą butoh-fu (znaki butoh). 

Zamiast wyzwalać ciało z języka, ojciec ankoku butoh wiązał je sło-
wami, czyniąc z niego tym samym narzędzie. Paradoksalnie, dawało mu to
możliwość poruszania się poza językiem i prezentowania czegoś, co potrafi
wyrazić jedynie żywe ciało. To istota jego butoh351. 

Pojmował on ludzkie istnienie jako zagadkową właściwość ciała, które
ożywa jedynie przyparte do muru przez słowa i ból. Co bardzo ważne, nie
używał wyobrażeń by, jak w pantomimie, dostarczyć formę, lecz były one
dla niego kanałami ekspansji ciała do świata zewnętrznego Tancerz nie miał
naśladować rzeczy, ale miał się nią stawać. Wcielenie było zaś możliwe je-
dynie wtedy, gdy ciało zostało odarte z indywidualnej osobowości. 
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Metoda pracy oparta na słowach nastręczała trudności badaczom syl-
wetki i twórczości Hijikaty. Dostępu do jego świata nie ułatwiała również
mistyczna atmosfera prób. 

Ashikawa Yōko, od 1968 roku najważniejsza uczennica Hijikaty i jego
nieodłączna partnerka, wspomina, że przez prawie dziesięć lat ich wspól-
nej pracy każdy dzień rozpoczynał się od uderzania przez niego w mały
bębenek i od jego słów płynących strumieniem jak poezja. Gdy tańczyli,
wszystkie wyobrażenia pochodziły z jego słownej ekspresji. Słowa stały się
nieodzownym towarzyszem dla ich pracy. Były jak wiersz, bez którego
strof nie byli w stanie uczynić gestu. Ashikawa stwierdza: „bez słów nie
mogliśmy tańczyć”352. Dzięki tej metodzie pracy, którą muza Hijikaty kon-
sekwentnie kontynuuje po jego śmierci, tancerz staje się świadomy swej 
fizyczności oraz uczy się używać własnego ciała jak narzędzia, co pozwala
mu rekonstruować je jak rzecz materialną. Poprzez ciągłe powtarzanie ćwi-
czeń potrafi fizycznie i psychicznie manipulować własnym ciałem. W re-
zultacie, może stać się wszystkim, jest w stanie ucieleśnić wszechświat.

Źródła warsztatu scenicznego Hijikaty Tatsumiego

Powołuję do życia chód biorący kształt z dnia dzisiejszego, z powierzchni
ciemnej ziemi, która nie może godzić tańca z wznoszeniem się ponad nią.
W czasach chłopięcych ciemna japońska ziemia, ucząc mnie różnych sposo-
bów omdlewania, była mym instruktorem tańca. Muszę przenieść do teatru
ową jakość kroku (pod którym chrzęści ziemia)353. 

Przeżycia z dzieciństwa Hijikaty zrodziły ideę jego tańca. Były zaląż-
kiem formy, która musiała w nim dojrzeć, by wiedział czego poszukuje,
określił pytania, jakie sobie stawia, i nadał jej nazwę. Drzemiąca w młodym
artyście idea butoh powoli wychodziła poza jego ciało, przyjmując kształt
gestów. Jednakże nawet gdy to nastąpiło, nie od razu uświadamiał sobie ich
początki. Potrzeba było czasu, by dotarło do niego, że jego sposób poru-
szania się determinują doświadczenia najmłodszych lat, świat Tōhoku, 
w którym się wychowywał, i odkrycia, które poczynił w nim swymi dzie-
cięcymi oczyma. 
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Kryzys 

Hijikata, wypowiadając się na temat zadań, jakie stawiał sobie i swym
uczniom, kreując ankoku butoh, dotykał między innymi kwestii kryzysu: 

Poprzez taniec musimy odmalować postawę człowieka w chwili kryzysu,
dokładnie taką, jaka jest354. 

Uważał, że kryzys rodzi się z uwikłania ciała w konwencje społeczne,
które nakazują mu ukrywać brzydką część własnej natury, uznając ją za
tabu. Kryzys był dla niego początkiem procesu odkrywania prawdy o ciele.
Zgodnie z tą myślą, butoh miało ukazywać słabość i potrzeby życia czło-
wieka, uznając ukryte i wstydliwe aspekty, związane z funkcjonowaniem
organizmu ludzkiego, za ważne. W ten sposób stawało się tańcem od-
krywczym. Obnażało ucisk i pełne hipokryzji życie ciała, ukazując jedno-
cześnie jego ogromne, ukryte możliwości. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia 
z jakiegokolwiek spektaklu artysty, by zrozumieć, że podporządkował całą
swoją istotę pokazaniu poprzez taniec kryzysu człowieka. Jego wychu-
dzone ciało, wyglądające jakby było na granicy wyczerpania, pokryte białą
farbą, która po zaschnięciu zaczynała częściowo odpadać, stało się kano-
nem piękna butoh.

W tańcu Hijikata wynosił na piedestał wszystko to, co było jak najdal-
sze od „normalności” uznawanej przez ogół – a więc: kobiecość, kalectwo,
szaleństwo i w końcu śmierć. Im dalej ktoś był od niszczącej siły nowo-
czesności, tym ważniejszy, tym bardziej naturalny stawał się dla Hijikaty. 

Kryzys mieścił się również w pozie tanecznej butoh, nawiązującej do
postury wieśniaków z Tōhoku, która była pełnym napięcia balansowaniem
na wykrzywionych karykaturalnie nogach. 

Koncepcja ciała japońskiego

Powołując się na różnice anatomiczne w budowie ciał Europejczyków 
i Japończyków, Hijikata stworzył własną koncepcję ciała japońskiego. Poło-
żył w niej przede wszystkim nacisk na różnicę stóp i nóg, która determinuje 
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sposób poruszania. Uważał, że w przeciwieństwie do mieszkańców Za-
chodu, których stopy są pewnie oparte na ziemi, stopy Japończyków są wy-
koślawione, przez co gdy się poruszają, wyglądają jak gdyby „dokonywali
akrobacji na polanym olejem papierze” 355. Dlatego, jego zdaniem, ciało ja-
pońskie było z natury nieprzystosowane do baletu. 

Uważał, że środek ciężkości ciała umiejscowiony u Japończyków niżej
niż u Europejczyków wiąże ich fizycznie z rolniczą przeszłością oraz rodzi
emocje, które towarzyszą bliskiemu związkowi z ziemią. Z owego związku
zaś biorą się „charakterystyczne dla japońskiej psychiki ciemność i ból, fizycz-
nie umiejscowione w niższym [japońskim] ciele”. Te przekonania nie pozos-
tały oczywiście bez wpływu na butoh Hijikaty. Artysta, mając świadomość,
że wszystkie znane mu style tańca zaczynają się od wyprostowanej pozycji
ciała, odciął się od nich całkowicie. Uważał, że jeśli tancerz potrafi stać pro-
sto, potrafi też użyć pretekstu, by wyrwać się uściskowi ziemi, a to było dla
niego zdradą psychicznego i fizycznego dziedzictwa japońskiego. Jego zda-
niem, skrzywiona sylwetka była w nierozwikłany sposób związana z ciem-
nością ziemi, zaś wykoślawione nogi reprezentowały to, co niewyrażalne
słowami. Z ich pomocą tancerz mógł stać się ciałem pozbawionym racjo-
nalnego języka. 

Hijiakata twierdził, że nogi często wyginają się wbrew woli człowieka.
Jako przykład podawał zdeformowane ciężką pracą, zanurzone głęboko 
w błocie nogi wieśniaków pracujących na polach ryżowych. Według niego
poruszanie się nie było spontanicznym aktem wykonywanym przez ciało na
skutek ludzkiej woli, lecz nieuniknionym ruchem sprzeciwiającym się jej.
W ten sposób zdefiniował ruch ludzkiego ciała na nowo, jako akt, który
nie da się skontrolować za pomocą rozumu, zamiaru czy przyczyny. Patrząc
na ciało jako byt sam w sobie, skonstruował własną metodologię, w której
ruch był elementem narzuconym własnej woli. 

Japończycy posiadają zasadniczo anarchiczny koncept ciała. Kiedy
idziemy, nasze stopy przesuwają się bez przerwy na jedną stronę i wciąż 
jesteśmy w stanie nierównowagi. Nie ma wygodnych ścieżek i nawet niebo
stanowi zagrożenie; w związku z tym nasz sposób chodzenia jest tak nie-
pewny… dla mnie pomocą w odnalezieniu drogi były jedynie granice wy-
znaczone przez pola ryżowe356. 
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Ze słów artysty wynika, że Japończycy przez całe życie poruszają się tak,
jak gdyby ciągle uczyli się chodzić. Gdy ich ograniczone budową ciała wy-
mykają się spod kontroli, każdemu krokowi towarzyszy niepokój. By nie żyć
w ciągłym strachu, muszą znaleźć sobie coś, co będzie oparciem dla niepew-
nych nóg. Dla Hijikaty tym czymś były ścieżki pomiędzy spłachetkami ziemi,
na których w jego rodzinnych stronach uprawiano ryż. Dlatego w tańcu, by
nie zboczyć z drogi, którą wyznaczył swej pracy twórczej, również powrócił
do miejsca swego dzieciństwa, włączywszy do swej choreografii sposób po-
ruszania się rolników z Tōhoku. W jego ruchach ożywały wyobrażenia sta-
rych kobiet i mężczyzn o ciałach zdeformowanych ciężką pracą.

W 1972 roku w spektaklu Shiki no tame no nijû-nana ban („Dwadzie-
ścia siedem wieczorów dla czterech pór roku”), za pośrednictwem swych
trzech uczennic: Ashikawy Yōko, Nishiny Momoko oraz Kobayashi Sagi,
Hijikata przedstawił publiczności niepokojącą postać, stojącą na wykrzy-
wionych w okolicy kolan nogach, które stały się wkrótce jedną z podstawo-
wych pozycji butoh. 

Izume 

W moim domu połowę środków utrzymania stanowiła praca na roli,
drugą zaś połowę czerpaliśmy z prowadzenia knajpki z makaronem soba. 
W pracowitej porze prac na roli wyruszaliśmy o świcie w pole. Dzieci,
umieszczone we wnętrzu okrągłego kosza uplecionego z trawy, zwanego
izume, służącego do przechowywania ryżu, były pozostawiane na skraju pola.
Zabierani z domu o siódmej rano, byliśmy tak pozostawieni sami sobie aż do
momentu, gdy wschodził księżyc. Oczywiście w porze posiłków przychodziły
do nas matki, aby nas nakarmić. 

Wepchnięty do kosza, unieruchomiony różnymi rzeczami upchniętymi
wokół mego ciała, związany, tak bym nie mógł się wydostać, moczyłem się,
jak to dziecko. Zaczynała mnie swędzieć dolna połowa ciała. Dlatego pła-
kałem. Zresztą nie tylko ja; na całym polu to tu, to tam zalegały kosze 
z umieszczonymi w nich dziećmi. I choć dzieci płakały głośno i żałośnie, ich
szloch nie dochodził do pracujących ludzi. To dlatego, że niebo wznoszące
się nad polem jest bezkresne, i pojawia się wiatr. Toteż spoglądając w nie,
myślałem sobie: „ty wielki głupcze”. 

Wyciągnięty z kosza wraz z zachodem słońca, nie mogłem stać; sta-
łem się kaleką z całkowicie wygiętymi nogami. Dzieci w ogóle nie patrzą 
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w twarze bliskim. Tu tkwią podstawy powykręcanych członków. Jest to ko-
miczne, a jednocześnie bardzo poważne, bo dzieci są w sytuacji bez wyjścia.
Mają poczucie, jakby ich nogi wymknęły się i uciekły od ciała. Gdzie się po-
działy moje nogi, które odeszły bezpowrotnie? Mam wrażenie, że wie to je-
dynie ciało dziecka, udręczone do granic możliwości przez pleciony kosz357.

Artysta niejednokrotnie mówił w wywiadach o traumie, która zrodziła
jego pokracznie wygięte nogi. Fragmentaryczne opisy lub nawiązania do
koszmarnych przeżyć pojawiały się w kilku jego utworach. Myślę, że chciał
w ten sposób wyrzucić je ze swych wspomnień, lecz nie mógł tego zrobić,
zanim sam nie uświadomił sobie w pełni, co dzięki nim osiągnął, a z czego
musiał z ich powodu zrezygnować. Dopiero po jego śmierci przyjaciele po-
stanowili zebrać w całość wszystkie jego eseje i krótkie formy literackie,
tworząc z nich kompilację, której nadali tytuł Bibō no aozora („Piękne nie-
bieskie niebo”) . 

Co tak naprawdę przedstawia historia z błękitnym niebem w tle? 
Ukazuje niemowlę, które nie jest w stanie uwolnić się z potrzasku. Wzywa
płaczem matkę, lecz ta, zajęta ciężką pracą, nie nadchodzi. W końcu, gdy
omdlałe od spazmów zdaje sobie sprawę, że płacz nic nie pomoże, uspo-
kaja się. Jego oczy wysychają, dłonie zaczynają szukać zabawki. Staje się nią
ciemność jego ciała. 

Gardła niemowląt nabrzmiewają, robi im się ciemno przed oczyma 
i tracą przytomność. Jest tak jakby spały, budziły się, i znowu spały i znowu
się budziły. Po pewnym czasie zdają sobie sprawę, że płacz nie ma już sensu.
Wtedy jedna gałka oczna wysycha i unosi się na powierzchni spodka wypeł-
nionego łzami. Łzy i smarki pokrywają twarze wszystkich dzieci. One je
zdrapują i zjadają. Zeskrobują ciemność i zjadają ją. (…) Tam zapamię-
tują, jak bawić się własnym ciałem niby zabawką, oraz jak zeskrobywać 
i zjadać ciemność 358.

Tu tkwi według mnie istota ekspresji butoh. Jest nią oswojenie i wyko-
rzystanie własnego mroku. Co go stanowi? Strach, ból, bezsilność, niena-
wiść. Dopóki tancerz będzie z nimi walczył, będą czyniły go nieszczęśliwym.
Jeśli jednak pojmie, że może korzystać z własnej ciemności jak z pożywienia,
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nie będzie już tracił energii, by ją okiełznać. Tylko mając świadomość włas-
nego mroku, będzie w stanie oddać w tańcu swe prawdziwe przeżycia, swe
zdezorientowane ja. W ten sposób zrodzi się poczucie spełnienia. 

Potem, gdy zajdzie słońce, są wyciągane z męczarni. Ponieważ ich nogi
są powykręcane, nie mogą stanąć, ani nie mogą już ich rozprostować. Na
twarzach zebranych wokół, patrzących na nie dorosłych, błąka się uśmiech.
Lecz oblicza dzieci są poważne. Już nie chcą patrzeć w twarze rodziców.
Dokąd w tym czasie udały się moje wykręcone nogi?359. 

Według Hijikaty, ciało udręczone wpychaniem i wyciąganiem z ple-
cionego kosza jest ciałem butoh, zaś podejmowane przez nie próby oswo-
bodzenia się, polegające na skupieniu całej mocy na poruszaniu nogami,
stanowią podstawy ruchu w tej formie tanecznej. 

Gdy artysta opisuje wieczorne wyjmowanie z kosza, jego słowa pełne są
ciężkiej urazy. Nawet jeśli skrępowane członki zostaną uwolnione, gniew, ból
i upokorzenie nie mogą być uleczone. Daremność płaczu dziecka „porzuco-
nego na skraju pola”, zdartego gardła i zaschniętych łez, pozostanie już na za-
wsze w jego pamięci. To przez te wydarzenia będzie zmuszony szukać przez
całe życie „stóp, które odeszły bezpowrotnie”, odprawiając rytuał butoh.

Taniec zachodni zaczyna się od stóp mocno osadzonych na podłożu, pod-
czas gdy butoh zaczyna się tańcem, podczas którego tancerz daremnie usiłuje
odnaleźć własne stopy. Co się stało z owiniętymi stopami? Czym stały się
nasze ciała?360

Błoto

Wraz z nastaniem wiosny pojawia się szczególny rodzaj wiatru; wieje on
nad kałużami rozmokłego od mżawki błota. Pewnego razu, wczesną wiosną,
poślizgnąłem się i wpadłem w takie błoto i moje nieszczęsne, dziecięce ciało
unosiło się na powierzchni. Chciałem mówić, lecz czułem, że padły już jakieś
słowa; miałem wrażenie, jakby w mym przykrytym błotem podbrzuszu
utkwiła drewniana gruda, która coś krzyczy. Grzęznąc w błocie, zdałem sobie
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sprawę, że mogę być swego rodzaju przynętą bądź zdobyczą. W tej samej
chwili, gdy to nieznośne wrażenie kiełkowało w moim ciele, w błocie uformo-
wał się jakiś dziwny kształt; przywodził on na myśl ciało wracające ku swemu
początkowi. Unieruchomiony w błocie, zauważyłem wpatrzone w siebie,
zmrużone, na wpół śpiące, na wpół przytomne oczy niemowlęcia. Wtem jego
głowa przytoczyła się bliżej. Dziwne? Myślę, że tak. Bo właściwie, w jaki spo-
sób głowa niemowlaka znalazła się w tym miejscu? W każdym razie, tkwiąc
w błocie, dotykałem czegoś, co przypominało głowę dziecka; i nie miałem przy
tym wrażenia zabawy, lecz raczej czułem, jakby to po prostu się stało. I choć
nie jestem w stanie wyjaśnić, jak do tego doszło, mogę o tym opowiadać, po-
nieważ to naprawdę się wydarzyło. Czy mówimy o opadających zwiędłych
kwiatach dyni, czy o koniu, którego pysk robi się coraz węższy, wszystko spro-
wadza się do opowieści o ciele. A więc gdy tak grzęznę w błocie, usta tkwiące
w podeszwach mych stóp wsysają przez nie błoto, wydając przy tym bulgo-
czące odgłosy; języki mułu pojawiają się między palcami stóp, które zamie-
niają się miejscami z głową. Ten obraz mojego żałosnego dzieciństwa wczesną
wiosną kołysze się w mej pamięci jak wierzba poruszana wiatrem361.

Przytoczony wyżej fragment jest według mnie metaforyczną opowieścią
Hijikaty o okresie poprzedzającym i zapowiadającym przemianę, jaka za-
szła w jego tańcu po roku 1970. W unieruchomionym przez błoto chłopcu
widzę Hijikatę, który po swej podróży do Tōhoku zaczyna, odizolowany od
świata, ryć w przeszłości swego ciała. Jest artystą, który chce wyrażać siebie
poprzez taniec, lecz jak dziecko grzęznące w błocie doświadcza nieprzy-
datności znanych mu słów, tak on uświadamia sobie, że środki, których uży-
wał do tej pory, przestały już wystarczać. Drewniana gruda, która utkwiła
w ciele malca i krzyczy, to nic innego jak wewnętrzny opór istoty tancerza
przed kontynuacją formy, która tak naprawdę go ogranicza. Jeśli będzie
używał starego sposobu ekspresji, powielał dotychczasowe tematy, stanie
się ofiarą schematu. Strach przed nieautentycznością paraliżuje jego ciało.
I wtedy przychodzi olśnienie: ciało wracające ku swemu początkowi, to jest
to! Moim zdaniem, to odkrycie mogło stać się genezą spektaklu Hijikata
Tatsumi to nihonjin: nikutai no hanran („Hijikata Tatsumi i Japończycy:
Bunt ciała”). Właśnie podczas tego przedstawienia, uznanego za zamy-
kające pierwszy etap twórczości artysty, siłą własnej ekspresji dokonał on 
na scenie efemerycznego cofnięcia się własnego ciała w czasie. Od tej pory
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zaczął szukać środków i motywów tanecznych, zwracając się ku własnym
korzeniom. Zaś po roku 1970 skupił całą swą uwagę na odnalezieniu w sobie
dziecka. 

Nawet do dziś pozostało we mnie poczucie, jakbym dorastał z głową 
i stopami zamienionymi miejscami. Wystarczy tylko tyle byś stał się błotem;
(…) Jestem doskonale świadomy tego, że narodziłem się z błota, i że mój
obecny sposób poruszania ukonstytuował się właśnie w tym miejscu362. 

Hijikata, sięgając do swych dziecięcych wspomnień, wyłowił z nich to,
za pośrednictwem którego najbardziej obrazowo mógł opowiedzieć o ge-
nezie metamorfozy swego tańca. Siłą sprawczą uczynił błoto, które pomo-
gło mu odnaleźć gesty i przyjąć pozycję niemowlęcia. Wiosenny muł
zrodził tancerza, który odnalazł w sobie dziecko. 

Dzieci 

W najbardziej pracowitym okresie prac na roli, który przypada na po-
czątek wiosny, wszyscy wyruszają w pole. W domach w sąsiedztwie nie ma 
nikogo. Zwykle, w każdym z nich pozostaje troje lub czworo dzieci, przywią-
zanych do drewnianych słupów. Zakradałem się, by je obserwować. Owe nie-
mowlęta były niezwykle interesujące. Wykonywały jakieś zagadkowe ruchy;
zachowywały się tak, jakby karmiły swe własne dłonie. Były w tym wieku, 
w którym w sposób oczywisty nie zastanawiały się nad tym, że robią dzi-
waczne rzeczy, czy że same są istotami ludzkimi. Gdy ich matka wróciła do
domu i zastała mnie pochłoniętego obserwowaniem swych dzieci, uznawszy
to za nienormalne, powiedziała: „a więc lubisz dzieci? nie przychodź tu wię-
cej”. Dzieci traktują swe dłonie tak, jakby nie były ich dłońmi; ich ciało jest ich
własnym, lecz dłonie traktują jakby były przedmiotami. Dlatego odczuwają
siebie, jak „innych”. Robią różne rzeczy; na przykład od czasu do czasu wy-
kręcają własne uszy, jakby chciały odłączyć je od głowy. I choć ta opowieść
brzmi zupełnie niedorzecznie, stąd wywodzą się ruchy, które wywarły później
ogromny wpływ na moje butoh. Rzeczy, których nauczyłem się, obserwując
ciała tych niemowląt, były wielką inspiracją dla mego ciała363.
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Hijikata–chłopiec, by urozmaicić sobie spędzany samotnie czas, wy-
myślał zabawy, które stały się zalążkiem jego butoh. Tak naprawdę to właś-
nie obserwacje, które poczynił jako dziecko w rodzinnej okolicy, zrodziły
podstawy ruchu charakterystycznego dla jego pracy tanecznej po 1970
roku. Zgodnie z opowieścią, gdy rodzice szli w pole, on, już na tyle duży, 
by nie było konieczności unieruchamiania go w koszu izume, był wolny.
Podekscytowany, szedł wtedy obserwować młodsze od siebie dzieci, które
uniknęły koszmaru izume, ale w zamian za to musiały przyzwyczaić się do
sznurów opasujących ich ciałka, za pomocą których były na wiele godzin
przywiązywane do drewnianego słupa. Być może ślad bólu i upokorzenia
odciśnięty w jego ciele z powodu izume powodował, że patrząc na przy-
wiązane do słupa dzieci, odczuwał niezdrową ciekawość. Ale tylko na po-
czątku. Potem absorbował go całkowicie świat ich zagadkowych ruchów.
Dzieci zachowywały się tak, jakby chciały nakarmić swe stopy lub dłonie,
albo pokazać im, co znajduje się po drugiej stronie pokoju. Nie traktowały
ich jak części własnego ciała, lecz jako osobne przedmioty. W tym czter-
dziestodwuletni tancerz dostrzegł istotę butoh: 

Poczucie wewnątrz twego ciała, że twoje ramię nie jest twym ramie-
niem, skrywa ważny sekret. Kryją się w nim korzenie butoh364.

Kierowany swym odkryciem artysta, na początku lat siedemdziesią-
tych skupił się w swej pracy tanecznej na poszukiwaniu w sobie i w swych
uczniach niewinności dziecka. Chciał, mając w pamięci ruchy niemowląt
z rodzinnej wioski, doświadczyć ich mroku, wyzwolić ciało z konwencji
ruchu, pozwolić mu bawić się sobą. Studenci Hijikaty, nie skupiając się 
na badaniu własnych korzeni, do których mogliby się odwołać w tre-
ningu, podczas prób zaczynali nieświadomie poruszać się jak niemowlęta
z Tōhoku.

Podglądacz 

Ponieważ tak wyglądało moje dzieciństwo, i ponieważ nie miałem ża-
dnej innej zabawy, wkrótce niczym kot-złodziej podglądałem gesty i za-
chowania ciotek z sąsiedztwa, mojej matki, ojca i oczywiście reszty rodziny.
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Następnie umieszczałem je wszystkie we wnętrzu mego ciała. Weźmy na
przykład psa z sąsiedztwa; jego ruchy rozczłonkowane w mym ciele są dry-
fującymi tratwami; stają się oddzielnymi tratwami i dryfują. Jednak od
czasu do czasu owe tratwy skupiają się razem i mówią coś wewnątrz mego
ciała. Żywią się wtedy najcenniejszym pokarmem, jaki istnieje w jego 
głębi – ciemnością. Pewnego razu te zgromadzone w mym ciele ruchy i gesty
przywierają do mych dłoni i wychodzą na zewnątrz. Gdy chcę sięgnąć po
jakiś przedmiot, kolejna dłoń chwyta się wyciągniętej dłoni; dłoń śledząc
dłoń staje się dłonią starca, niezdolną schwycić cokolwiek. Nie zbliża się
bezpośrednio do przedmiotu. Nie ja odkryłem formę, która w końcu dociera
do rzeczy, krążąc wokół niej; tak zostało skonstruowane ciało. Różni się to
zupełnie od tańca, którego uczyłem się po przybyciu do Tokio; żadnego raz,
dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Krążę wokół, bezcelowo ślizgam się w prze-
strzeni. Ta walka z niewidzialną rzeczą okazuje się być jednym z tematów
wewnątrz mego ciała. W trakcie chwytania przedmiotu, dłoń staje się nie-
dołężna. To częste u starych ludzi. Kończy się na tym, że dłoń odszedłszy
gdzieś, już nigdy nie wraca. Podczas swej wędrówki rozwiewa się. Dłoń
przekracza coś; znika dłoń365.

Wymieniony wyżej fragment głęboko scala dzieciństwo Hijikaty z jego
pracą taneczną. Jest to dokładny zapis procesu twórczego, w którym w jego
ruchach dochodzą do głosu doświadczenia i obserwacje, jakie poczynił 
w rodzinnych stronach. Najpierw podejrzane i zakodowane gesty dojrze-
wają rozczłonkowane w zakamarkach jego pamięci. Podzielone, są zbyt
słabe, by o nich pamiętał. Kiedy jednak połączą się w całość, zaczną dobi-
jać się do bram jego świadomości. Będą mówić wewnątrz jego ciała, by usły-
szał ich prośbę i pomógł się wydostać. Najpierw będą wołały słabym
głosem, ale gdy pochłaniany mrok jego wnętrza doda im siły, nie uda mu się
ich powstrzymać. Przywrą do jego dłoni i wyślizną się na zewnątrz. Tak
staną się jego tańcem. Będzie on prawdziwy, bo powstanie dzięki ciemno-
ści. Nie będzie stosował się do reguł, trzymał tempa i zachowywał rytmu jak
tańce, których kiedyś się uczył. Jego jedynym celem stanie się wypowie-
dzenie prawdziwych emocji, niczym nieskrępowanego ja artysty, którego
korzenie tkwią w zimnym Tōhoku. To dzięki gestom zapamiętanym z dzie-
ciństwa, które objawią się w jego tańcu, u schyłku życia artysta odkryje war-
tość ruchu, który znikając, wyraża istotę rzeczy. 
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Między życiem a śmiercią

Wymieniamy uściski dłoni ze zmarłymi, którzy ślą nam zachęty spoza
naszych ciał; to nieograniczona siła butoh… Coś ukrywa się w naszej pod-
świadomości, zgromadzone w naszym podświadomym ciele wynurzy się 
w każdym szczególe naszej ekspresji. Tu możemy odkryć ponownie czas 
z elastycznością słaną przez umarłych. Możemy znaleźć butoh i w ten sam
sposób możemy dotknąć naszej ukrytej rzeczywistości. Coś może się naro-
dzić, może się pojawić, żyjąc i umierając w (tym samym) momencie366. 

Czym była dla Hijikaty śmierć, o której bez przerwy mówił i pisał?
Czym jest śmierć dla butoh? Należy ją rozumieć jako pierwszy krok ku na-
pełnieniu się ciała życiem. By tak się stało, konieczne jest jego odpowied-
nie przygotowanie. Ciało musi stać się pustym naczyniem. Jest to możliwe
jedynie wtedy, gdy w jego ruchach obumrze konwencja i powierzchowność.
Śmierć – a więc rytuał prowadzący do oczyszczenia ciała – nie powstaje ze
świadomej woli tancerza. Śmierć staje się sama. To ona umożliwia mu praw-
dziwy akt tworzenia, przewodząc mu wraz z ciemnością i pustką. 

Od początku kariery tanecznej w Tokio Hijikatę otaczali ludzie. Naj-
pierw buntownicy i artyści awangardowi, z którymi mieszkał, egzystując na
granicy ubóstwa, potem intelektualiści, których poznał po własnym debiu-
cie, a w końcu uczniowie, którzy żyli wraz z nim w jego studio tanecznym –
Asubesutokan. Po rozpadzie pierwszej stworzonej przez niego grupy tanecz-
nej Ankoku Butoh-ha, który nastąpił w roku 1966, uczniowie artysty opuścili
jego studio. Hijikata został sam. Gdy w latach siedemdziesiątych rozpoczął
się nowy okres w jego twórczości, zdał sobie sprawę, że nie może konty-
nuować tańca w pojedynkę. Dlatego, jak powiadał, postanowił „ułatwić do-
stęp do siebie zmarłym i z nimi żyć”367. Sięgnął do własnego wnętrza i „znalazł
więcej ludzi w samym sobie”368. Od tamtej pory pracował z wieloma tance-
rzami, od których wiele się uczył, lecz byli to już tancerze, których odnalazł
w swoim wnętrzu, byli to zmarli, którym pozwolił w sobie zamieszkać.
Uświadomił sobie, że w ten sposób może ocalić ich od zapomnienia. 

Hijikata twierdził, że tylko łączność z pokoleniami zmarłych, od któ-
rych pochodzi, pozwoli pogłębić mu własną świadomość dotyczącą tego,
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jak znalazł się na tym świecie. To właśnie oni uczyli go innej perspektywy
patrzenia. Ukazując mu na nowo ciało z jego wewnętrznymi sprzeczno-
ściami między światłem i ciemnością, między życiem a śmiercią, pozwalali
mu zrozumieć, że to właśnie owe ostateczne antynomie stwarzają ruch. 
W ten sposób uświadamiali mu, że nie możliwe jest życie bez śmierci, światło
bez mroku i tworzenie bez destrukcji. 

Za najważniejszą nauczycielkę, żyjącą we własnym wnętrzu, Hijikata
uważał swą siostrę. Wracając do wspomnień artysty, łatwo się domyślić, że
miał na myśli dziewczynę, której zniknięcia z domu jako chłopiec nie był
w stanie sobie wytłumaczyć, a o którym opowiadał później, że było spo-
wodowane sprzedaniem jej do domu publicznego. Być może to właśnie dla
niej w latach siedemdziesiątych „zaczął nosić kobiece kimono, pozwalał swym
długim włosom spływać swobodnie na ramiona, lub wiązał je w kok, oraz uży-
wał języka zastrzeżonego dla kobiet”. Niewątpliwie to jej istota obudzona
w jego wnętrzu przyczyniła się do uwolnienia w nim kobiecości. 

Poza tym, nawet jeśli nie znam śmierci, ona zna mnie. Często mawiam, że
pozwalam żyć w mym ciele mej starszej siostrze. Gdy jestem pochłonięty two-
rzeniem tańca, ona wyszarpawszy ciemność z mego wnętrza, zjada jej więcej niż
potrzeba. Gdy ona wstaje w mym ciele, ja instynktownie siadam. Mój upadek
jest jej upadkiem. Mamy tu do czynienia z czymś więcej niż prosty związek369.

Jak rozumieć te trudne słowa? Gdy ciemność ciała jest fundamentalną
potrzebą kreacji butoh, pożarcie jej w nadmiarze spowoduje prawdopo-
dobnie, że kreacja stanie się niewykonalna. W takim razie starsza siostra
powinna być wrogiem tancerza butoh, Hijikaty, którego on sam musi pró-
bować zwalczyć. Zachowuje się ona jak pasożyt, który ukrywając się we
wnętrznościach, zagarnia dla siebie część pożywienia. A jednak – zdaniem
artysty – pozwolenie jej na mieszkanie we własnym wnętrzu jest koniecz-
nością. Rola starszej siostry polega bowiem na stymulowaniu, pobudzaniu
i dostrajaniu owej „ciemności wnętrza”. Hijikata pisze, że gdy ona wstaje 
w jego ciele, on automatycznie siada, co oznacza, że jej wola i wola tancerza
nie są zgodne oraz że jej akcja jest w stanie wyprzedzić jego działanie. A jed-
nak, zaraz dodaje: „mój upadek jest jej upadkiem”, dając do zrozumienia, 
że niekiedy ich wola jest jednakowa. Ostatecznie dochodzę do wniosku, że
relacja między Hijikatą a jego starszą siostrą opiera się na rozbieżnościach 

369 Ashikawa w: M. Holborn, E. Hoffman, op. cit., s. 20. 
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i podobieństwach. Choć pozwolenie tancerza na zamieszkanie w ciemności
własnego wnętrza bytowi, będącemu mu jednocześnie wrogim i przychyl-
nym, wymaga odwagi, zgoda na nie stanowi dla Hijikaty szansę na zmianę
perspektywy, z jakiej postrzega siebie, świat i własną sztukę. Konflikty, które
pojawią się czasem między jego własnym ja a istotą wewnętrzną, nie są czymś
co przeszkadza, a wręcz przeciwnie – to one powodują twórcze wyładowa-
nia, gdyż istotą każdego konfliktu jest ruch, a więc życie. I tak trwają zwią-
zani niezmywalnym piętnem, jakie wyryło w chłopcu jej zniknięcie 
w dzieciństwie. To dlatego Hijikata twierdzi, że relacja pomiędzy nimi jest
czymś więcej niż zwykłym związkiem. To, co nadaje jej specjalną wartość,
znajduje się – niezdefiniowane – w przestrzeni pomiędzy nimi. Można to 
jedynie zrozumieć, obserwując uważnie jego taniec. Bowiem relacje, które 
da się sprecyzować zbyt jasno i logicznie, nie są niczym istotnym. 

To właśnie siostra, żywiąca się najcenniejszym pokarmem jego wnęt-
rza, czyli ciemnością, zdradzi mu prawdę najwyższą, której zgłębieniu tan-
cerz u schyłku życia podporządkuje swą pracę. W ten sposób stanie się jego
ostatnią nauczycielką butoh. 

I mówi do mnie te słowa: „Czy nie jest tak, że choć wszystkie swe siły
wkładasz w taniec i ekspresję, udaje ci się wyrazić coś tylko wtedy, gdy ni-
czego nie wyrażasz?” Po czym cichutko znika. To nauczyciel; zmarła osoba
jest mym nauczycielem butoh370. 

Słowa o ciele, które ginąc nabiera kształtu, staną się dla Hijikaty obja-
wieniem. Pod ich wpływem artysta zacznie pracować właśnie nad owym
„znikaniem”, dążąc w swym tańcu do wymazania ciała i wyjścia poza nie, do
wyjścia poza materialną formę. W wyniku tego tancerz zostanie doprowa-
dzony do stanu, który Hijikata, definiując ciało butoh, określi następnie
„zwłokami stojącymi w cieniu życia”371. 

Podczas swych ostatnich warsztatów Hijikata pragnął uzmysłowić swym
studentom, że ciało i świadomość muszą być rozsypane nieskończenie, 
dopóki nie zostaną całkowicie zredukowane do cząstek i atomów. Osiąg-
nąwszy nicość, odrodzą się niewyczerpanie. Na tym – według niego –
polegała niekończąca się transformacja ludzkiego ciała, będąca jego wro-
dzonym przywilejem. 
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370 Kurihara Nanako, op. cit., s. 20. 
371 Hijikata Tatsumi, op. cit., s. 75. 
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Ewolucja zdarza się ciągle nie zgodnie z prawem przyczyny i skutku, ale zgod-
nie z opatrznością Natury. Ono samo po prostu przekształca się w coś innego372.

Butoh Hijikaty Tatsumiego zrodziło się w surowym klimacie prowincji
Tōhoku. Proza artysty, stanowiąca niejako werbalne przedłużenie jego po-
zbawionej słowa ekspresji tanecznej, stale powraca do miejsca, w którym
obserwował dziecięcymi oczyma otaczający świat i kodował jego elementy
w swej podświadomości. Jego dziecięce odkrycia i spostrzeżenia stały się
następnie integralnymi elementami jego tańca. 

Summary 

The sources of Hijikata Tatsumi’s Stage Technique

Introduction: butoh definition and basic concepts. Hijikata Tatsumi –
butoh architect and dance writer. 

Theses: Hijikata Tatsumi’s childhood world experience as source of his
inspiration for dance and choreography. 

Method: Witnessing the process of blossoming the bud of butoh in par-
ticular choreographic patterns based on the artist’s essays: Inu no jōmya-
kuni shitto suru koto kara (“From Being Jealous of a Dog’s Vein”) and Kaze
daruma (“Wind Daruma”): 

– expressing the bodily crisis as the goal of dance;
– genesis of the basic butoh stance; concept of the Japanese body;
– izume basket and darkness – origin of movement and essence of ex-

pression;
– falling into mud – identifying one’s childhood nature;
– searching for simplicity of child of one’s nature by imitating baby’s 

movements and gestures remembered from the native village; 
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372 Ibidem, s. 75. 
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– Hijikata eavesdropper; getting out of gestures coded in body – the 
birth of dance;

– dead sister – butoh teacher – identifying female component of one’s 
nature. 

Conclusions: Tōhoku, childchood experience and findings as factors
shaping Hijikata Tatsumi – dancer and and choreographer.
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Atsushi Takenouchi

JINEN Butoh – Thoughts on Dance

JINEN is all, JINEN butoh is a life force that dances with all

Jinen is an old Japanese word. Its meaning encompasses ALL that is
even larger than nature. In the West, ‘Man’ exists above “Nature,” and
maintains and protects it. Above Man, there is “God.” In other words,
there is a separation between Nature, Man, and God. Jinen expresses the
perception of the Universe before such a separation occurred. In ALL
things there lives god. God is the “Flow of the River of the Universe” that
embraces the Sun and the Moon, and the Earth that is the origin of the
birthing of all Nature including Man. God lives within man, plants, ani-
mals, even in man-made things like houses. Jinen is the word that describes
the universe, its’ origin and natural course. All things connect to this river,
and are part of the river of Jinen.

Man generally receives beautiful forms from Nature, such as the plants
or animals. However, many forces of nature, such as huge earthquakes that
I have experienced myself, destroy people, organisms and nature. This is
the breath of this planet. This is also the swirl of the River of the Universe
that embraces all life and death, light and dark. 

This is Jinen. There is nothing Man can do. All that I was able to do
after the earthquake was to live with the people who had encountered live
and death, and to pray and dance with them. Inside Jinen, the helpless life
force embrace life and death, feel that even such life and death are con-
nected to all things, and dance a prayer. This view of nature has already ex-
isted in the art forms created by ancient people. Every life form performs
the dance of life and death by being alive. All things are dancing with Jinen.

Jinen Butoh is to join together with all the life that are already dancing,
to dance with the flow of the universe that is Jinen. We remove the wall of
consciousness that perceives dance as the individual ‘I’ dancing. We are
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Atsuchi Takenouchi in After Kobe Earthquake, 1998
photo Yayoi Ogata ©
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dancing with, and are danced by, the Jinen, accepting all the environment
and conditions around us as Jinen.  

“Dance is Devotion of Life”

I learned this while my travelling nature fields called JINEN. This has
never changed since old times and will never change. This means I should
dance to ‘my life,’ to the moment, and to now which lasts forever. 

I’ve got my body from the Earth. I’ve got my life from the Sun and the
Moon, my parents, my friends and my love. Then I’ll return the gifts to
these Universe. I’ll return them to others through dancing body and soul.
As I see a tiny flower selflessly, I meet a dance filled with a joy of ‘life.’ And
then, my body is filled up with water of ‘life.’ The seeds of memory inside
of myself come into bud.

The sound of winds is the whispering of the Earth. The sound of min-
erals is the muttering of machines. We hear the sounds of the universe
through explosion and noise and stillness. 

Oh, thousands of sounds, take our souls far away to our unknown
world. Travel with reminding us of forgotten dances. On the Sun and the
Moon, there are young men singing eternal songs at every place in the
world. Let’s begin an ancient and modern fete at “relics of life” holding ar-
tificial and nature-on earth.

Dancing Life

I feel we have forgotten memories of days when we lived connected
with nature’s gift (such as water, wind, grass, trees, and animals). A long
time ago we danced, forgetting days and nights. We forgot ourselves, and
became just as one life, with the earth. What about now? We’ve been cho-
reographed to fit into given pattern. 

Improvisation

It is a dance without choreography. You dance as you feel, sharpening
your senses, with conviction. You can’t improvise unless you can enjoy what
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you are doing and act alive. Sometimes we may look like two dragons, or
two jellyfish talking with each other, or the Moon and the Sun, or two
dancing cranes in love. We all have the blood of a native and spiritual
dancer.

Atsuchi Takenouchi in The Stone, May 2008.
photo Georges Karam ©
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VARIA ORIENTALIA 
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Wu Di

Kaligrafia chińska – przykłady 
„tańczących” ideogramów

The Chinese Calligraphy – Samples of 
“Dancing” Ideograms 

Chińskie ideogramy przedstawiające:

Chinese ideograms representing:

Aì

Tiān

Rén

Dì

Wû

miłość,
love,

niebo,
sky,

człowieka,
man,

ziemię,
earth

i taniec,
and dance.
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270 WU DI

Aì   |   Miłość   |   Love
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271KALIGRAFIA CHIŃSKA / THE CHINESE CALLIGRAPHY

Tiān   |    Niebo   |   Sky
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272 WU DI

Rén   |    Człowiek, ludzie   |   Man, people
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Dì    |    Ziemia   |   Earth
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274 WU DI

Wû   |   Taniec   |   Dance
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Jan Konior, SJ

Fenomen kultury chińskiej373

中國⽂化的現象

Kultura chińska, oprócz starożytnych: egipskiej, mezopotamskiej czy
też indyjskiej, należy do najstarszych kultur świata, ponieważ przetrwała 
w sposób zasadniczo nieprzerwany, od swoich początków dalece się prze-
kształcając podczas swojego istnienia, lecz zachowując wiele cech sięgają-
cych bezpośrednio do wczesnych, a nawet najwcześniejszych okresów.
„Niestety nie możemy dokładnie określić czasu, kiedy do tego doszło,
mogło to być gdzieś między 1000 a 500 rokiem przed Chrystusem”374.
Kontinuum ewolucji historycznej jest jedną z zasadniczych cech chińskiego
procesu dziejowego ze swoim niepowtarzalnym charakterem. Żadna inna
cywilizacja nie była przez tak długie wieki czynnikiem łączącym społe-
czeństwo. Kultura, która powstała w Chinach, promieniowała na cały 
Daleki Wschód. Nauczany przez mędrców sposób życia był siłą narodu.
Owa czysta kultura pierwszego okresu stała się podstawą doskonałej spójni.
Największe Chiny to Chiny najstarsze. Ich jedność rozkwita pod wpływem
ładu cywilizacyjnego, który jest w zasadzie niezmienny375. 

Archeologia chińska pozostaje pod wpływem sugestii zawartych w do-
kumentach pisanych, które nie pozwalają na odtworzenie drobnych zda-
rzeń historycznych, na opisanie materialnych aspektów cywilizacji chińskiej
z jaką taką dokładnością. Nie znamy w ogóle szczegółów dotyczących
wojen i intryg politycznych ani zwyczajów administracyjnych, praktyk eko-
nomicznych, sposobów ubierania się, natomiast mamy obfitość cennych

373 M. Chang, ⽂化, 天主教, 與中國, 輔仁⼤學壓中華民國⼋⼗三年六⽉出版, s. 1–18, 
(wyd. chińskie). 

374 Cf. J. Danecki, Jedwabny Szlak, Warszawa 1996, s. 16. Zainteresowanych zapraszam do tej niezwykle
ciekawej, dobrze udokumentowanej pozycji na temat historii jedwabiu, czyli historii Chin. W. Rodziński,
Historia Chin, Wyd . II, Wrocław 1992, s. 11. 

375 Cf. M. Granet, Cywilizacja Chińska, przekł. i opr. sinologiczne M. J. Künstler, Warszawa, s. 13. 
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świadectw odnoszących się do rozmaitych postaw zarówno w sferze uczu-
cia, jak i teorii, które obowiązywały w Chinach w różnych środowiskach
w tym, co się tyczy stroju, bogactwa, sztuki administracyjnej, polityki czy
wojny. Dysponujemy przede wszystkich informacjami o tych postawach,
którym patronowała ortodoksja konfucjańska. 

Badania archeologiczne początków dziejów powstania starożytnej cy-
wilizacji chińskiej wskazują na obszary basenu Rzeki Żółtej, Huang Ho
⿈河 – jako główną kolebkę cywilizacji chińskiej i pokazują ślady za-
mieszkania ludzkiego od najdawniejszych czasów. Niewątpliwie największe
odkrycie znalezisk archeologicznych z 1927 roku mówi o pierwszych
szczątkach człowieka pekińskiego (Sinathropus Pekinensis lub Homo erec-
tus Pekinensis376, 北京⼈), którego początki sięgają wczesnego lub śred-
niego plejstocenu, tj. od 500 do 400 tysięcy lat p.n.e. Homo Pekinensis był
jednak przedstawicielem rodziny Hominidae377. Nowego odkrycia prawie
kompletnej czaszki ludzkiej sprzed 80–100 tysięcy lat, o którym 24 stycz-
nia poinformowała prasa polska378, dokonano 17 grudnia 2007 roku, koło 
Xuchang w prowincji Henan. „To jest najważniejsze odkrycie w Chinach od
czasu odnalezienia człowieka pekińskiego (Homo erectus) w jaskini Zhou-
koudian”379. 

Cywilizacja chińska powstała na skrzyżowaniu bardzo ważnych, od-
wiecznych szlaków przecinających wschodnie połacie kontynentu azjatyc-
kiego, stworzyła – bez wątpienia – jedną z najciekawszych i najbogatszych
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376 Cf. W. Rodziński, op. cit., s. 11. 
377 Ibidem.
378 Cf. Praczłowiek za Wielkim Murem, „Rzeczpospolita” 24.01.2008, s. 21. 
379 Cf. „Stanowisko badacze z Instytutu Paleontologii i Paleoantropologii odnaleźli jeszcze w 1965 roku.

Ale wykopaliska trwają tam dopiero dwa lata. Kieruje nimi prof. Li Zhanyang z Państwowego Instytutu
Badań Archeologicznych w Pekinie. Przebadano obszar 260 metrów kwadratowych i jest to zaledwie jedna
setna powierzchni stanowiska. Naukowcy wydobyli z ziemi 16 fragmentów kostnych, które tworzą niemal
kompletną czaszkę. Jej wiek określili wstępnie na 80–100 tys. lat. Na razie nie wiadomo, do jakiego gatunku
należą te szczątki. Odkrycie miało miejsce tuż przed przerwaniem prac w związku z niesprzyjającymi, zi-
mowymi warunkami: – Było zimno i kopanie stawało się trudne. Następnego dnia mieliśmy przerwać wy-
kopaliska. O godzinie 9 rano ktoś zażartował: No, dalej, odkryjmy dziś czaszkę – relacjonuje prof. Li
Zhanyang. Wewnętrzne powierzchnie kości przetrwały w tak dobrym stanie, że można śledzić przebieg na-
czyń krwionośnych i nerwów. Kości skamieniały, a nie rozpadły się, dzięki temu, że leżały w ziemi w od-
ległości pięciu metrów od źródełka, z którego bije woda bogata w wapń. Na stanowisku archeolodzy odkopali
również ponad 30 tys. skamieniałych kości zwierząt oraz narzędzia wykonane z kamienia i kości. To jest naj-
ważniejsze odkrycie w Chinach od czasu odnalezienia człowieka pekińskiego (Homo erectus) w jaskini Zhou-
koudian. Rzuci nowe światło na newralgiczny okres w ewolucji człowieka, przecież w tym czasie na arenie
dziejowej pojawiał się gatunek Homo sapiens – uważa prof. Shan Jixiang, dyrektor Państwowego Urzędu do
spraw Dziedzictwa Kulturowego. Słynna czaszka człowieka pekińskiego, żyjącego ok. 400 tys. lat temu, od-
kryta w latach 20. ubiegłego wieku, zaginęła w czasie II wojny światowej”.
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kultur na świecie. Liczy sobie już ponad pięć tysięcy lat380. Ludy zamieszku-
jące obszary środkowego biegu Rzeki Żółtej wyprzedziły cywilizacyjnie ota-
czające je plemiona, żyjące w kulturze paleolitycznej i mezolitycznej,
wkraczając w epokę neolitu już na początku III tysiąclecia p.n.e. Rozwijająca
się tutaj kultura nie pozostała wolna od wpływu obcych cywilizacji, także
agresywnych plemion koczowniczych. Następujący proces częściowego ule-
gania, ale i chętnego wchłaniania obcych kultur, idei, wpłynął na utrzyma-
nie przewagi cywilizacyjnej. Została ona utrzymana przez całe wieki i stała
się przyczyną sinocentryzmu, który przez długi czas pozwalał wierzyć Chiń-
czykom, że wszystko to, co istnieje poza cywilizacją przez nich tworzoną, to
„barbarzyńska” prowincja świata. Warto zauważyć, że już od samego po-
czątku Chińczycy nazwali swój kraj zhongguo中國381 – Państwo Środka, to,
które leży w środku świata, pozostając w niezachwianej pewności, że wła-
dają centralną częścią świata. Co ciekawe, ta nazwa nigdy nie została zmie-
niona. W czasie tego długiego okresu nieprzerwanego rozwoju Chińczycy
nie tylko wynaleźli proch, porcelanę, jedwab382, ale też rozwinęli literaturę
piękną, filozofię, malarstwo, rzeźbę, sztuki walki (Kung-fu, zhonguogongfu
中國功夫383, Tai-chichuien, taijichuen太極拳) oraz słynną medycynę
chińską, zhongyiao中藥 z uwzględnieniem akupunktury, która aż do dzi-
siaj zajmuje ważne miejsce w medycynie, nie tylko w Chinach czy 
w Azji, ale również w USA i Europie. Medycyna chińska 中國茶384 po-
równywalna, w pewnym stopniu, z medycyną ludową, ma swoją genezę 
w filozofii taoistycznej i z nią się utożsamia. 

Chińczycy bez wątpienia mają wiele powodów do dumy wynikającej 
z ich osiągnięć cywilizacyjnych. Jednym z nich może być i to, że zbudowali
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380 Cf. M. Chang, A historical sketch of Christianity in China, Taipei 1985, cyt., s. 1. 
381 Od zhong中 – środek, guo國 – państwo. Prawdą jest, że dopiero jezuita włoski Matteo Ricci (Li

Matou), przedstawiając pierwszą chińską geograficzną mapę świata 中國地圖, pokazał samym Chiń-
czykom położenie ich kraju, który chociaż nazywa się Państwo Środka, nie jest przecież środkiem i cen-
trum świata, o czym byli przekonani Chińczycy. Ricci zrobił to świadomie, ukazując wielkość i potęgę
Chin, a oczekując w zamian od cesarza wolności religijnej i swobody głoszenia Ewangelii. 

382 Chciałbym ograniczyć się tylko do stwierdzenia, że „jedwab jest tak stary, jak kultura chińska” – 
cf. M. J. Künstler, Sztuka Chin, Warszawa 1991, s. 66. Jedwab odegrał ogromną rolę w sztuce, np. w malar-
stwie. Malowano na nim już w czasach dynastii Chou. 

383 Pierwotna nazwa była wu shu –武術 (jedna z bardzo znanych szkół technik walk). Obecnie pop-
ularnie mówi się kung-fu –功夫, które ma też wiele odmian, np. jedna z nich, miękkie kung-fu, to obec-
nie popularny w Polsce tai-chi-chuen –太極拳, bazujący również na elementach filozofii taoistycznej.

384 Chińska materia medica zawiera zioła, korzenie, barkasy, gałązki, liście, kwiaty, nasiona, trawy 
i owoce. Cf. V. Cronin, The Wise Man from the West. The true story of the man who first brought the mes-
sage of Christianity to the fabled Cathay, Dutton, New York 1955, s. 96. 
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Wielki Mur Chiński, stanowiący największą atrakcję turystyczną współ-
czesnych Chin. Wielki Mur Chiński385, ⾧城 – symbol Państwa Środka.
Początki historii muru – jednego z siedmiu cudów świata, sięgają VII wieku
(przed Chrystusem), a więc czasów, kiedy nie istniało jeszcze zjednoczone
cesarstwo. Swoją obecną postać Wieki Mur zawdzięcza cesarzom z dynas-
tii Ming (1368–1644). Chińczycy nazywają go Murem Dziesięciu Tysięcy
li (to dawna chińska jednostka długości wynosząca ok. 0,5 km). Obecnie
uważa się, że długość muru wynosi ponad 6000 km. Choć Wielki Mur
Chiński nie uratował cesarstwa przed klęskami militarnymi, to był po-
trzebny samym Chińczykom. Zatrzymał naród, który miał w pogardzie
wszystko to, co obce i zewnętrze, we własnym kraju. Przyczynił się do po-
wstania silnego poczucia wspólnoty narodowej. Mur Chiński, symbolizu-
jący wielkość i potęgę Chin, stał się znakiem separacji i izolacji; obrazem
chińskiej mentalności, strachu i obrony, samowystarczalności, a jedno-
cześnie własnej niepewności. Symbolem potęgi, który i tak nie uratował
Państwa Środka przed najeźdźcami. Dla Chińczyków pozostał symbolem
wielkości imperium, jego trwałości i niezniszczalności. Dla reszty świata
stanowi niezwykłą atrakcję, bo jak mówi chińskie porzekadło: „Tylko ten
widział Chiny, kto wspiął się na Wielki Mur…”. 

We wszystkich kulturach świata religia zajmuje bardzo ważne, jeśli nie
najważniejsze miejsce. Podobnie jest i w kulturze chińskiej. Czteroksiąg, na-
zywany Biblią Chińczyków, nie ma historii stworzenia świata ani jakiejkol-
wiek wzmianki o niebie, czyśćcu czy piekle. Owszem, piekło występuje 
w buddyzmie, ale ten oryginalnie nie jest religią chińską. Filozofia chińska
jest filozofią natury. Jest wytworem refleksyjnego myślenia o życiu i natu-
rze – o człowieku stanowiącym jej część. Według tej filozofii człowiek jest
częścią wszechświata (kosmosu). Słusznie zauważa M. J. Künstler: „ W Chi-
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385 Według tradycyjnej historiografii chińskiej wywodzącej się z nauk Konfucjusza założycielem ce-
sarstwa był Żółty Cesarz Huangdi 皇帝– pierwszy z mitycznych pięciu władców. Mur ten znajduje się
90 km na północ od Pekinu. Cf. B. Kozakiewicz, Wielki Mur Chiński, w: Królowa Apostołów – Miejsca
Święte, KA, Warszawa s. 27–28. Niektóre poniższe fragmenty pochodzą z tego artykułu. Swoją obecną
postać Wieki Mur Chiński ⾧城 zawdzięcza cesarzom z dynastii Ming 明(1368–1644), którzy objąwszy
swoją władzę po zwycięstwie nad mongolską dynastią Yuan, chcieli wzmocnić północne linie obronne
kraju. W zależności od profilu terenu, do którego dostosowany jest mur obronny, wyrastał on na wysokość
od 3 do 10 metrów. Jego grubość, wynosząca u podstawy 7 m, zmniejsza się ku górze do 4–6 m (musiało
się na nim zmieścić sześciu konnych lub dziesięciu piechurów w szyku bojowym). Co kilkanaście kilo-
metrów (maksymalnie 17,5 km) znajdowały się wieże garnizonowe, w których rezydowały oddziały woj-
skowe stanowiące samowystarczalne jednostki. Nie jest widoczny z księżyca, wbrew temu, co się
powszechnie mówi i pisze.
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nach człowiek nigdy nie był miarą wszechrzeczy, był zawsze tylko wszech-
rzeczy cząstką”. 

Religia ma związek z życiem, a w sercu każdej religii kryje się filozofia.
Filozofia chińska cała jest zasadniczo antropologiczna. Etyka konfucjań-
ska stanowi podstawę cywilizacji chińskiej. Idee przez nią głoszone nigdy
nie były obiektem kultu, nie można uważać nauki Konfucjusza za formę
ideologii religijnej, aczkolwiek stała się ona później pewną formą ideologii
państwowej, która przygotowała podatny grunt dla odległego 
w czasie rozwoju ideologii komunistycznej Chin XX wieku. Ideologii,
która stała się przyczyną rozpadu politycznego, destrukcji kultury z naj-
większym bestialstwem, jakiego dokonała tzw. „rewolucja kulturalna” 
w 1966 roku, zadając nieobliczalne, wręcz gigantyczne szkody zabytkom
kulturalnym, przez pobudzonych hasłami nawołującymi do zniszczenia
Śladów Czterech (kultura, zwyczaje, obyczaje, poglądy) „Rewolucyjnych
Rebeliantów”. Droga wybrania komunizmu, „choć nie mniej kosztowna,
aniżeli budowa Wielkiego Muru”386 według niektórych badaczy historii
Chin okazała się słuszna. 

Inny ze znaczących prądów – taoizm – można uważać za filozofię sprze-
ciwu wobec niesprawiedliwości, która jednak rozwiązanie widzi w wyco-
faniu się ze społeczeństwa, do kontemplacji przyrody. Celem życia powinno
być osiągnięcie harmonijnej zgodności z Tao道. Zasługą jej, wynikającą ze
stosunku do przyrody, jest przemożny wpływ, jaki wywarła na rozwój kul-
tury chińskiej, a w szczególności na poezję i malarstwo. Idee taoistyczne
znalazły tu swoje najpiękniejsze wcielenie. 

Musimy zaznaczyć również, jak ogromny wpływ na przekształcenie roz-
wijającej się dotąd w sposób samoistny kultury chińskiej miał buddyzm, który
dotarł tu już w I wieku Swoim wpływem ogarnął wszystkie dziedziny życia,
spowodował głębokie ich przekształcenia, które znalazły odbicie w powsta-
jącej sztuce, myśli, sposobie życia. Ciekawym przykładem następujących
zmian może być to, że po raz pierwszy w dziejach Chin, kraju dotąd stawia-
jącego za wzór rodzinę wielodzietną, z dużą ilością męskich potomków, któ-
rzy mogli zapewnić trwałość składania ofiar przodkom (a był to warunek
istnienia po śmierci), pojawił się ideał celibatu zakonnego, zupełnie sprzeczny
z założeniami konfucjanizmu. Powstał stan mnisi, klasztory żeńskie i męskie,
zjawili się także kapłani odprawiający modły w świątyniach.
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386 Cf. W. Olszewski, Chiny. Zarys kultury, Poznań 2003, s. 6.
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Rozumowanie chińskie odbywa się raczej przez symbole i obrazy387

niż przez logiczne argumenty388, jak u ludzi ze świata kultury zachodniej.
Jeśli chodzi o myślenie metafizyczne, wydaje się ono domeną ludzi Za-
chodu. Chińczyków zaś charakteryzuje, ze względu na specyfikę filozofii
natury, myślenie naturalistyczne. Dlatego generalnie możemy powiedzieć,
że człowiek Wschodu mówi to, co widzi, a człowiek Zachodu mówi to, co
myśli. Stąd nie jest łatwo wyrazić ludziom Wschodu myśl Arystotelesa czy
św. Tomasza z Akwinu. Znamienne jest, iż dzieci, poznając reguły kaligra-
fii chińskiej, będącej sztuką znaną w Chinach od tysiącleci, a bliską malar-
stwu i grafice, uczą się obrazowego postrzegania świata. Słowem, uczą się
myślenia o proweniencji filozoficznej. Mimo nasilającej się dominacji kul-
tury amerykańskiej taki sposób myślenia Chińczyków aktualny jest rów-
nież dzisiaj.

Jedwabny szlak389

絲路

Najwcześniejsze kontakty między Wschodem a Zachodem wciąż sta-
nowiły jedną z zagadek historii ludzkości. Ekspansja kolonialna Europej-
czyków od dawna wzbudzała zainteresowanie dziejami innych regionów
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387 Stąd chińskie pismo obrazkowe. Język chiński (mandaryński) nie jest językiem fonetycznym, ale
ideograficznym o skali tonalnej (4,5 tonu), melodyjny. Znaczenie zależy od intonacji danej sylaby. Nieraz
jedna sylaba ma kilka znaczeń, np. ma – wypowiedziane w różnej tonacji może oznaczać przekleństwo,
konia, zdanie pytające. Dźwięk, w zależności od tonacji, określa rzeczy, osoby, przedmioty etc. Kolejna
trudność to fakt, że znak połączony z innym znakiem oznacza zupełnie coś innego. Np. men⾨ – brama
i xin⼼ – serce mogą tworzyć jeden znak, jak to widzimy w piktogramie, w czwartej tonacji men悶 –
smutne, bolejące serce, stąd częste określenie Chińczyków: xinyoush ⼼有事 – serce ma sprawę.
Wypowiadane słowa mogą być zapisane solmizacją, w zależności od intonacji jedna sylaba może mieć
kilka znaczeń. Np. ya wymawiana w różnych tonach może oznaczać gęś, zęba. Od 1958 r. w systemie 
transkrypcyjnym stosowany jest pinyin拼⾳. Szerzej na ten temat w: M. Künstler Języki chińskie, Dialog,
Warszawa 2000. 

388 Cf. M. Ko, Ways to Christian Identity in China Today, w: Europen Ecumenical China Communica-
tion, nr. 5, Papers and Materials of the Third Europen Catholic China Colloqium The Catholic Church in
China: Message, Response, and Commitment (Krynica Morska, Poland, 15–18 September 1999), China
Zentrum, Sankt Augustin 2003, s. 116. 

389 Nazwy Jedwabny Szlak jako pierwszy użył „wybitny niemiecki geograf geolog Ferdinand baron
von Richthofen” we prowadzającym tomie o Chinach ponad sto lat temu, „w którym jako pierwszy uczo-
ny przedstawił szczegółowo zachodnie Chiny, opierając się na wynikach własnych ekspedycji. Od tego
czasu pojęcie Jedwabnego Szlaku jest używane przez wszystkich, którzy zajmują się liczącymi ponad tysiąc
lat kontaktami handlowymi między Państwem Środka a Zachodem”. Warto zauważyć, że nie istniał tylko
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świata390. Europejscy badacze kultur dopiero w XIX wieku zaczęli zwra-
cać uwagę na inne, tak mało znane, z punktu widzenia naukowego regiony
świata. 

Jedwabny Szlak ⼤絲路 – tak nazwał istniejącą od wieków magistralę
łączącą starożytne kultury Wschodu i Zachodu wybitny niemiecki geograf
geolog Ferdinand baron von Richthofen. Magistrala ta, będąca główną
drogą, służyła nie tylko kontaktom handlowym czy też wzajemnym między
narodami, ale stworzyła dogodne warunki do przenikania się kultur, religii,
do wymiany osiągnięć cywilizacyjnych. Była też swoistym cudem techniki
inżynierskiej, dużym osiągnięciem ówczesnej myśli ludzkiej.

Wielki Mur Chiński ⾧城, pomimo uszkodzeń, zachował się aż do dnia
dzisiejszego, natomiast Jedwabny Szlak zniknął z horyzontu. Wprawdzie
szlaku już nie ma, ale istnieje w pragnieniach skierowanych ku przyszłości,
w poszukiwaniu harmonii, pojednania i jedności Chin, zarówno społe-
czeństwa, jak i Kościoła. 

Dynamiczne doświadczenie komunii kultur, dzielenia się i zaangażo-
wania może połączyć w nić jedwabną, budując od nowa Jedwabny Szlak, 
w pomoście tworzonym przez ludzi dobrej woli Wschodu i Zachodu. Dla
nas, chrześcijan, symbol Jedwabnego Szlaku może stać się symbolem życia 
w harmonii piękna, jedności i radości. A nowe drogi ewangelizacji, inkul-
turacji w Chinach powinny znaleźć swoją specyfikę w Jedwabnym Szlaku,
na krętych drogach, na małych stopniach górzystych, w pokorze, w głębo-
kim wszczepieniu się w ziemię, tyle razy zdeptaną, delikatną, ale mocną jak
jedwab, wąską, ale daleko idącą ścieżką. To także droga nici jedwabnej, dla
znajdującej się w okresie intensywnych przemian kultury Zachodu, spot-
kanie z wyrafinowaną, przepojoną niezwykłą wrażliwością na piękno, choć
podlegającą innym kryteriom estetycznym, oferującą inne trwałe wartości,
przebogatą kulturą Chin, w zetknięciu z którą możemy wzbogacić skalę
naszych doznań, ale i pojąć względność naszych pewników. Zrozumieć 
i docenić inność. 

„Chiny, podobnie jak Zachód, szukają szczęścia, jednakże ich metody są
zasadniczo różne. Ogólnie rzecz biorąc, my (Chińczycy) staramy się ograni-
czać nasze życzenia, podczas, gdy ludzie Zachodu zajęci są rozszerzaniem
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jeden szlak jedwabny, „a raczej cała sieć łącząca Wschód z Zachodem oraz Północ z Południem. Był to
wszechstronny układ swoistych powiązań między licznymi miastami, państwa i ludami; służyły one nie
tylko pokojowemu handlowi, ale często też najgorszym odmianom przemocy”. Więcej i szczegółowo 
w: H. Uhlig, Jedwabny szlak, tłum. J. Danecki, Warszawa 1966.

390 Cf. ibidem, s. 7. 
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środków prowadzących do zaspokojenia swoich pragnień”391, pisze J. C. H.
Wu w swojej książce O radości. 

Przed innym zagrożeniem człowieka Zachodu ostrzega papież Bene-
dykt XVI, pisząc: „A niebezpieczeństwo popadnięcia w dehumanizację
nigdy nie jest po prostu zażegnane: jak to widać w panoramie obecnej his-
torii! Niebezpieczeństwo świata zachodniego – by poprzestać tylko na nim
– polega dzisiaj na tym, że człowiek, właśnie ze względu na uznanie wiel-
kości swej wiedzy i potęgi, poddaje się w obliczu kwestii prawdy. Oznacza
to zarazem, że rozum ostatecznie ulega naciskom interesów i powabom
użyteczności, zmuszony do uznania jej za ostateczne kryterium”392. 

Obecny Festiwal to twórcze poszukiwanie piękna i harmonii, tego, co
nas łączy i ubogaca jednocześnie. Wschód i Zachód potrzebują się wzajem-
nie. Ludzie Wschodu coraz bardziej odkrywają chrześcijańską kulturę 
Zachodu, a ludzie Zachodu fascynują się dziedzictwem kulturowym i du-
chowym Dalekiego Wschodu. Spotykając Wchód i Zachód, mając na uwadze
fundamentalną harmonię, psyche i soma, trudno nie przyznać racji Henri
Bergsonowi, kiedy mówi: „To, czego potrzebujemy, to nowe rezerwy poten-
cjalnej energii – tym razem energii moralnej”393. Czym nas może ubogacić
daleki Orient, i czym my możemy go ubogacić? „…Radość konfucjańska
tryska z umiłowania nauki, z harmonii w stosunkach międzyludzkich oraz 
z realizacji człowieczeństwa i humanizmu. Radość taoistyczna (…) polega na
realizacji przez samozatratę. Przychodzą tu na myśl słowa wypowiedziane
przez Jezusa, że kto straci swe życie dla Niego, ten je zachowa. Radość w bud-
dyzmie można znaleźć przez wgląd we własną, prawdziwą naturę, to znaczy
przez osiągnięcie oświecenia, przez przyjemną niespodziankę samoodkrycia,
przez harmonizację «tego świata» z «innym światem». IDEA HARMONII
JEST KLUCZOWYM POJĘCIEM TYCH TRZECH TYPÓW RADOŚCI.
Gdzie jest harmonia, tam jest radość (…). Radość chrześcijańska obejmuje
wszystkie trzy typy radości”394. 

W swoim najwyższym ideale, wizja konfucjańska obejmuje ludzkość 
w jedności: „Cały świat” 天下 jako „jedną rodzinę, z Chinami, jako ele-
mentem tej rodziny”. Rodziny, która zawsze była dla Chińczyków elemen-
tem scalającym i cementującym jedność elementarną i społeczną narodu. 
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391 Cf. J. C. H. Wu, O radości, przekł. i opr. R. Malek, Warszawa 1987,  s. 71. 
392 Benedykt XVI do profesorów i studentów „La Sapienza”; „Chrześcijaństwo ma być zachętą do

prawdy”. Dokumentacja, KAI, ISSN 1426-1413; 17 stycznia 2008. 
393 Cf. J. C. H. Wu, op. cit., s. 54. 
394 Ibidem, s. 27. 
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W idei tej przełamane zostają podziały i bariery, mury i granice. U konfu-
cjonisty występuje „radość w harmonii indywiduum z kosmosem”, a u ta-
oisty – Człowiek Tao道 „jedność wszelkiego stworzenia”. 

Dla ludzi, poszukujących lepszej przyszłości, wspólnym pragnieniem
jest, aby XXI wiek był czasem poszukiwania tego, co nas łączy, znajdowa-
nia radości i mocy w jedności. „Pamiętajmy, że woda musi wypełnić dzbany,
zanim może zostać przemieniona w wino”395. 

Summary

The Phenomenon of Chinese Culture

This paper does not even try to show the complexity of rich Chinese
culture as it is impossible to include in it all spheres of activities that lasted
perpetually throughout almost 5 thousand years of continually developing
civilization. The culture has evolving since the Neolith period. It is an ex-
ceptionally sophisticated culture of different esthetic criteria. Offers per-
manent values other than the one created by a man of the West. China,
which remained in total isolation for ages, worked out its own, deeply in-
grained in its interior, culture which meant for the Far East the same as an-
cient Rome or Greece for Europe. Science, art, technological that
developed there became some kind of a pattern. The Chinese made many
scientific and technologic discoveries such as: gunpowder, porcelain, prin-
ting books, seismograph, paper, compass and silk. They built the Great
Chinese Wall, which for many years was a symbol of power of The Middle
Kingdom. The long-lasting civilization gained advantage over others crea-
ting an idea of “Sino centrism” that regarded every “non-Chinese” nation
as a barbarian one. Three philosophies (religions) strongly influenced Chi-
nese culture: Confucianism, Taoism, and Buddhism. The latter spread
from India and was a cause of almost revolutionary changes in the way of
thinking. It influenced arts, literature, music, astronomy and mathematics.
Nowadays it is the Western World (meaning American culture) that is exer-
ting its influence on Chinese culture, with the Chinese fail to reject. Thro-
ughout ages, resisting strange influence, the exceptionally strong Chinese
culture has to oppose now some intensive penetration of deriving from
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395 Ibidem, s. 55.

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:51  Page 283    (Black plate)



many directions and originated in the West, foreign culture. Today’s chan-
ges can be compared to those ones made in the land of China by Buddhism.
However, they apply to the sphere of material culture, not so much to the
spiritual one.
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Marta Steiner

Alchemy of the Chinese Body
on the xiqu Stage

According to tradition, a Chinese philosopher called Zhuang Zi once
had a dream that he was a butterfly, flitting and fluttering around, happy
with himself and doing as he pleased. He didn’t know he was Zhuang Zi.
Suddenly he woke up and there he was, solid and unmistakably Zhuang 
Zi. But he didn’t know if he was the Zhuang Zi, who had dreamt he was 
a butterfly, or rather a butterfly dreaming he was Zhuang Zi. It is said, this
story explains a Taoist concept called “The Transformation of Things.” Al-
though Zhuang Zi was not referring to theatre directly, one can say he for-
mulated an idea that is essential to theatre: namely the transformation of
body and mind. In Chinese culture there is a rich tradition of extra-daily
body techniques that aim at body and mind transformation, such as: mar-
tial arts (e.g. gong fu) or healing methods (e.g. qigong). They all deal with
so called “inner alchemy” (neidan), or alchemy of the human body. There
were ancient Taoist alchemists, who invented and cultivated the human
body’s ability to transform its inner energetic qualities. If theatre is to exist,
it needs to keep animating such a transition from daily body awareness to
alternative or (as Eugenio Barba calls it) extradaily body awareness. This
transition constitutes an aesthetic breakthrough. The body of a xiqu per-
former is first and foremost the body transformed. 

I present here a thesis that Taoist alchemy of the body seems to provide
useful concepts for analysis and interpretation of the scenic behaviour of
xiqu performers. 

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:51  Page 285    (Black plate)



Shamanistic roots

Traditional music theatre of China (called xiqu) is a performance genre
combining singing, dancing, pantomime and acrobatics with theatrical ac-
ting. One of the roots of performing skills of xiqu actors can be found in
shamanism. In the course of time, the shamanistic idea of a „supernatural
body” came into contact with Chinese indigenous traditions of the body
cultivation by means of Taoist alchemical practice. That historical process
proves the genetic links between actors of traditional Chinese theatre and
practitioners of other cultural performances. 

In both traditions, shamanistic as well as Taoist, there is a belief in
„extra-natural” abilities of human body. The shamans were able to dance
without a pause or to successfully bear an exposure to sun heat for several
days long, or to resist knife blade cuts. That is why a body of a Chinese sha-
man can be seen as a prototype of the actor-virtuoso body that is able to
perform incredible acrobatic stunts intermingled with falsetto singing. 

Yin-yang philosophy

In Chinese culture, the yin-yang philosophy governs all actions and qua-
lities of a healthy and beautiful body. Taoism embraces many sorts of extra-
daily body techniques, which apply yin-yang philosophy to the movement.
(One example is taiji that can be regarded as meditation in motion.) 

Alchemy in China was closely related to natural medicine. Chinese tra-
ditional doctors claim that the healthy body and mind can be achieved
through balancing yin with yang. For an actor, harmony between yin and
yang means, for example, a harmony between strength and softness. The
right arm is a locus for yang. Movements of the right hand are therefore
considered as an emanation of will, decisiveness and strength. On the con-
trary the left hand is considered as yin, it is far less active, even subordinate
to the right one.396

According to Chinese traditional medicine the human body tempera-
ture results from a proportion of hot yang to cold yin. A well harmonized
body is neither too hot nor too cold. Therefore Chinese actors avoid swea-
ting while performing on the stage. Most Chinese seasoned theatregoers
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find it disgusting to watch sweat on an actor’s face. But how one can ma-
nage not to transpire after having done 30 consecutive somersaults? This
is the task for “actor’s alchemy” that means an ability to control physiolo-
gical processes of the body: its subtle energetic qualities, hormonal secre-
tion, muscle tonus, proprioceptive sensibility and so on. In a similar manner
Chinese actors avoid showing signs of shivering after having done acroba-
tic stunts (usually they are able to stop shivering with the help of eyes fo-
cusing). Extreme movement is to be followed by total tranquillity. Ideal
balance between opposing forces seems to be a universal aesthetic value of
Chinese performing arts. 

All motions can be divided into yin movements and yang movements.
Additionally, each single movement can simultaneously possess yin and
yang qualities. Yin is concerned with the inner process that enables the mo-
vement. This process is not easily perceived by a viewer. Yang is concerned
with the outer actions of an actor’s body, easily perceived by a viewer. In
other words, as one of the outstanding xiqu performers, Tian Mansha put
it: one is about moving your limbs and body parts, the other is about “mo-
ving the limbs of the breath (qi).”397 The trails for this inner movement of
the breath constitute energy canals, or meridians. 

Another explanation of harmonizing yin and yang into one movement
is “the rule of opposition” (Eugenio Barba’s terminology). Each movement
of the actor should consist of two forces: one towards an intended direc-
tion, and another one – directly opposite to it. The movement towards an
intended direction finally overcomes but never totally suppresses the oppo-
site movement. The Chinese actor Tian Mansha explains: “One wants to
go ahead, but steps back; one wants to grasp something on the left, and he
grasps on the right.”398 Even apparently immobile postures, called liang-
xiang, in fact are animated with an inner minimal movement resulting from
exercising two opposite forces.399

In order to make it all work one must synchronize their body posture
and movements with the rhythm of breathing. In this context breathing sho-
uld be understood as dealing with the life force, the vital energy in Chinese
named qi. Human breathing itself can be regarded as a yin-yang pheno-
menon. Breathing in and breathing out, although opposite actions, consti-
tute wholeness, because one cannot operate without the other. A similar
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concept of applying opposite forces simultaneously can be found in Chinese
martial arts. One who has mastered it is said to have achieved gong fu.

In the Chinese tradition, the human body as such is an emblem of the
coexistence of yin and yang. The lower body is more of yang character. The
upper body is characterized more by yin.400 Accordingly, the heating energy
of yang comes from the strength of legs and contractions of the pelvic floor
muscle. The body heat ascends, just as the heat of the flame goes upwards
to warm the ingredients in an alchemic melting pot. For the Chinese, ver-
tical direction is much more important than horizontal one. Similarly to
the vertically written Chinese language, meanings in space are constructed
along vertical lines. In effect, a human body can also be perceived vertically:
either from its yang base to its yin crowning, or from yin top to yang bot-
tom. In both directions it is a transformation (from yang into yin or the
other way round). In this regard all sorts of body bending constitute the
mediation between yin and yang. This in turn creates the meaning and pro-
vides a comment on the features of a dramatis persona. 

In Chinese Taoist meditation the human body is essentially regarded as
a line of vertical energy. The life energy circulates flowingly mainly up and
down along the spinal column. This axis is accented by two important pla-
ces: the one situated in between the eyebrows (zhong dan tian) and anot-
her one under the navel (xia dan tian) (Chia M., 1983: 38-71). The body
of a Chinese actor seems to stretch between these two points. 

Taoist alchemy and divination make use of various esoteric shapes and
graphic: diagrams, trigrams, pentagrams, hexagrams. For instance there is
a Luo diagram (see appendix 1). It is a magic square, consisting of nine
smaller squares put together. Eight small squares are marked with the digits
(from 1 to 4 and from 6 to 9) and called after natural phenomena names:
wind, fire, earth, thunder, vapours, mountain, water and heaven. The cen-
tral small square is labelled with the digit ‘5’ and has no name. In the Taoist
philosophy the Luo diagram represents an idea of life as change in con-
stancy, because it is an equalizing diagram – all routes of three digits in 
a straight line end up to the same sum of 15. One can perform a certain se-
quence of steps on the Luo diagram, similarly to the children playing hop-
scotch. And this is what Chinese ritual theatre performers do.401 According
to mythology, the Luo diagram was given by Heavens to a celestial hero
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called Yu the Great to quell the flood. He used its pattern to stamp and hop
across stones and divide the seas from the water in creating the human world.
His performance was necessary to combat the chaos and find a balance bet-
ween yin and yang.402 It is said the xiqu stage can be divided into nine sec-
tions in a similar manner to the Luo diagram. All conventionalized
sequences of movement are dedicated to the exploitation of this scheme.

The coexistence of yin and yang can be also found in characters reper-
tory in xiqu. The main division concerns female roles (dan) and male roles
(sheng). Yin, traditionally regarded as a female element, evokes the atmos-
phere of beauty and softness therefore the hand gestures of female actors are
traditionally perceived as resembling blossoming flowers or buds. The fe-
male fingers and the arms are seldom stretched; the forearms are never left
hanging along the torso, instead forming arches and arabesque-like lines.
Male actors on the contrary epitomize yang – the masculine element. Their
movements are more decisive. Fingers, arms and legs can be stretched as
necessary. 

Another distinction is between wu (military role types) and wen (civil
role types). Military roles are of yang, active nature. Civil roles, on the con-
trary, are more of yin, passive nature. For example the subcategory of wu dan
is a woman-worrier, a no less charming, but much more energetic character
than a civil female. Needless to say, the Amazon was not common in old
Chinese society. And hence, the scenic behaviour of wu dan is constructed
mainly of theatrical symbols of yin and yang.

The quality of yang indicates life in its full power; strength and yout-
hfulness. The quality of yin indicates life in its decline; vulnerability and
weakness. A similar distinction mirroring yin-yang philosophy can be
found in categorizing all characters into young and old. For example lao
sheng is a category embracing all old men characters and xiao sheng – all
young men characters.

Jing or the Essence

The Taoists were searching for the Essence of life and all its pheno-
mena. The implementation of that alchemic idea into body technique in-
volves applying the rule of expressing the Essence (jing), which means
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sublimation, symbolization and refinement of the movement and of the
whole semantics of the body. 

As opposed to Greek classical drama (described by Aristotle), Chinese
drama does not concentrate on the construction of a plot and an action, in-
stead it aims at conveying emotional states of the characters to the audience.
In order to facilitate the process of empathy in a viewer, Chinese actors do
their best to actually convey the universal, the inter-subjective essence of
a particular emotion, rather than render an individual, idiosyncratic emo-
tional state. (Presumably, one can compare it to the Hindu concept of rasa.)
Only when dealing with the essence of emotion (not merely the imitation
of emotion) an actor can be perceived by a Chinese audience as a creator of
theatrical reality. Therefore, the actor should be concentrated on expressing
aesthetically transformed emotion. The melting pot for that transforma-
tion is his own body. 

In the Chinese theatre, aesthetic experience is based on the audience
savouring the essence of particular emotional tones. As a result the stage
acting, singing, mimic, acrobatics and dancing are conventionalized and
stylized. Dramatic conventions ensure the accuracy of the expression of
certain emotions, their clearness. It is important that they be clear and uni-
versally understood in order to ensure the intended effect. Choreography,
mimic sequences, acting, all movements and gestures have to be conven-
tionalized, because there should be no doubt about what kind of emotion
they are meant to convey. In the Chinese theatre, contrary to the Occi-
dental theatre, ambiguous representation of emotions is not welcomed.
Only if an actor sticks to conventions, will he be able to concentrate on the
inner process of transformation, refinement and sublimation. 

In Chinese cuisine and dietetics there is a rule of composing meals ac-
cording to coexistence of five tastes, five essential flavours. They correspond
to general metaphysics of Five Elements (wu xing) that is believed to govern
the universe, these are: earth, wood, fire, water and metal. Chinese gour-
mets enjoy the sequence of serving and the proportions of those flavours in
each dish. And they usually skip some courses to indulge more in others.
Accordingly, in the Chinese cosmo-vital system there are five essential emo-
tions – anxiety, anger, joy, fear, grief. These essential emotions are combi-
ned, conjoined and altered through the chemistry of acting into the form
that can be aesthetically relished by the audience. A sensitive viewer should
be empathetic enough to experience the taste of emotion in its very essence.
Chinese traditional theatre connoisseurs seldom watch the whole play 
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altogether. A traditional, old-style Chinese theatre gourmet picks up only
those scenes he is keen on watching. The rest of the time is spent taking 
a nap, snacking or chatting with neighbours. In other words: the xiqu theat-
rical acting conventions are analogous to recipes in cooking and healing.
The aim of both procedures – theatre and cooking/healing as well – is to
conjure pleasurable and healthy substances or desirably states; to produce
elixirs, remedies or panacea as alchemist do. 

Five emotions correspond to five flavours in the following way: anxiety
translates into sweet taste; anger into sour; joy into bitter; fear into salty;
and grief into pungent taste. According to the Chinese cosmology of cor-
respondence: a sweet taste should change into salty – the way earth produ-
ces water; salty taste should change into bitter – the way water extinguishes
fire; bitter taste should change into pungent – the way fire makes metal mel-
ting; pungent should change into sour – the way metal cuts wood and sour
taste should change into sweet – the way wood disintegrates into earth. In
a similar manner, anxiety ought to change into fear; fear into joy; joy into
grief; grief into anger; anger into anxiety. And so on and so forth (see ap-
pendix 2).

The semantics of Five Elements, five emotions and five flavours can be
further developed in accordance with five spatial directions represented by
The Middle, East, South, North and West. Traditionally the left wing, from
where the actors enter the stage is considered as the Eastern side. Expres-
sions of anger by an actor are therefore, as a rule, pointed slightly to the left
(from the audience’s view). Accordingly, an actor performing a weeping
person would most probably bend his head to the right (from the audien-
ce’s view). Monologues expressing fear are usually told at the proscenium,
and cheerful events principally take place at the back of the stage. 

It seems to be evident that only with the cosmology of correspondence
in view can a spectator fully apprehend a xiqu performer’s demeanour. 

Qi or the energy of breathing

According to “inner alchemy,” or neidan doctrine, a search for the Es-
sence (jing) should result in producing qi, or the energy of breathe. The
circulation of qi in turn is supposed to govern most of the movement pat-
terns. This breathing is why a Chinese performer cultivates its qi, which is:
he/she exercises qigong (qigong literary means ‘cultivation of qi’). 
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A body of a xiqu actor performing conventionalized movements, which
convey well established meanings, can be regarded as analogous to a cha-
racter of the Chinese writing. The mastery of calligraphy is determined ac-
cording to the way the tail end of the last stroke stands. It is the moment,
when a brush is about to leave the paper. Similarly, the movement of an
actor is appreciated for the “lingering charm,” which is invisible but can be
perceived the way one savours an aftertaste403 (Xu Ch., 2003: 112). 

Such sensitivity to the energetic quality of a movement is common in
China thanks to popularity of qigong exercises. Qigong is a body technique
used for maintaining health as well as in healing and in martial arts. It con-
sists in synchronizing and coordinating movement with breath, which in-
creases body awareness and enables a smooth performance of movements
that would normally be difficult to perform. In a sense, qigong enables an
experience of an essence of a particular movement. Similarly to a character
of Chinese writing which consists of radical strokes and additional strokes
evolving the meaning, a movement can be perceived as consisting of an es-
sential impulse and its extensive elaboration in space. 

Possessing qi equals being alive – when breathing stops, a person dies.
Breathing itself can be considered a sort of nutrition for the body. The Taoist
alchemists kept doing their best to attain immortality thanks to invention of
“immortality pills” or “immortality elixir.” A perfectly healthy body being so
forever – this is also an obsessive dream of most xiqu players. They usually 
follow not only a routine of constant physical exercising, but also a regime of 
systematic reinforcing their bodies with natural medicine remedies, food sup-
plements, and herbal infusions, as well as breathing exercises. 

As Chinese doctors put it, qi should never be obstructed. If it is stop-
ped, a body suffers. In a well organized body, qi flows like liquid that opti-
mally never drops away. Taiji masters teach that qi prefers rounded lines. In
the Chinese geomancy, or feng shui, there is a belief that zigzag lines are in-
human and therefore can be used for expelling bad spirits only. Choreo-
graphy of a xiqu performance reflects such ideas in that it is based on sets
of conventionalised steps along rounded lines, serpentines, ellipses. The
xiqu choreography gives an impression of circularity and roundness. In per-
formance of walking right angles and straight lines are virtually nonexis-
tent. The actors often perform repetitive motions like going round the stage
(many circles indicate a long journey a character undertakes). Doing sand
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wheels, arching, turning somersaults – these are common acrobatic stunts.
Circulation of qi can also be translated into a circulation of body aware-
ness experienced by an actor. In this regard, it could be equal to the human
kinesthetic sense. 

Sheng or a spirit expressed in a gaze

A secret of the so called “inner alchemy” (neidan) is the ability to ini-
tialise a flow that allows the transformation of jing into qi, and qi in turn
into sheng.404

Circulation of qi assures and stimulates the whole process of changes in
the body. Obtaining, possessing and manipulating of qi prepares an actor
for the next stage of the alchemic process. Qi in turn elicits creation of
sheng. Sheng is yet another physiological and spiritual category of the Ta-
oist alchemy origin. The corporeal aspect of sheng translates into the mag-
netic, mesmerizing qualities of the eyes of a person. It feels as if an actor
were able to hypnotise a viewer by means of his gaze. The spiritual aspect
of sheng is performer’s personal experience of “inner alchemy,” or transfor-
mation of self awareness. In this respect, a process of acting can be regarded
as eliciting self-knowledge or enlightenment. 

Thanks to sheng emanating by means of expression in the eyes, an actor
is able to convey affective meaning of its representation. A strong and di-
rect eye contact with an audience is also a strategy an actor uses for seduc-
tion. Even while performing acrobatics, a xiqu actor is very often able to
maintain an eye contact with the spectators. In this regard, he/she resem-
bles a circus performer. This capacity proves its well trained propriocep-
tive sense and its finely-tuned kinaesthesia (or the sensation that the body
parts are moving). This skill is about recognising any sort of alignment of
the body without watching it; about determining, where a particular body
part is in space, without help of the vision, but with help from the pro-
prioceptive receptors located in the muscles, tendons and joints. Thanks to
excellently developed proprioceptivity and kinaesthesia a Chinese perfor-
mer can free its eyes from controlling the body movements, and engage
them in a metaphysical process of the inner alchemy. Mastery of a Chinese
actor’s body technique blooms via the eyes. 
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To conclude, one can state that the task of a xiqu performer is to grasp
jing or the essence of life by means of theatrical conventions; then let qi or
the energy of breath work, and ultimately achieve a state of sheng that can
be perceived in the eyes’ expression. The whole trajectory from jing, trough
qi to sheng is a sequence of corporeal and spiritual transformations that was
considered by ancient Taoists to be an alchemical process taking place in-
side a well cultivated body. 

Appendix 1: The Luo diagram

Appendix 2: The Five Elements Model
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Duvijr Bekhat

The Wonder of Mongolian Dances

Introduction

Dance art is people’s own creations because any nations have own spe-
cific music, songs and dances so the dance is one of the most extraordinary
kind of art expressions among people and society. The dance doesn't only
contain skillful movements but also it expresses musical senses. It is time
and space art which keeps all signs of fine arts. The dance can show actions
in the time and space completely besides that it can appeal for gladness of
people’s seeing to see holy and precious things so that its power can exist in-
dependently. 

Some historical facts of Mongolian Dances

Mongolians choreographed wonderful dances with own specific move-
ments from early time and they had a lot of cultural legacies of ancient
dances, festivals, music and songs which were written in historical books ,
documents, chronicle sutra manuscripts and memoirs and literatures of for-
eign scholar-tourists. For example: In the part 57 of The Secret History of the
Mongols were written about ceremony of Khotolgoo Khan’s conferring 
a rank. “During celebrating with feasting people strongly danced under the
branchy tree of Kharkhorin (Ancient capital city of Mongolia). It looked
like tearing off the top layer of land and leaping up hummocks.” Quoting
from ancient historical dances of Mongolia, the 21st book of Yuan (coun-
try) was written in 1370. In this book the author wrote about origins and
development of Mongolian dances and stated here that dances often were
ceremonial features such as Dances respecting ability, Dances giving wine to
Heaven. Most likely this dance made Mongolians to worship Blue Sky and
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stars and shamans considered that they related with Lords of Heaven be-
cause Mongolians believed in the shamans in the Chinggis Khan period.
The dances giving wine to Heaven might be the ceremonial dance in the oc-
cupying countries. 

Warriors’ dances, Temple’s dances and Ancestors’ donation dances were
historical dances which were one of expressions to support the Art of
Chinggis Khan. 

There was very interesting information that in 1266 the eight geriin
(a name of Mongolian housing) donation dances were danced to express re-
spect of eight generations of ancestors in the relic temples. The melody of
the dances was composed specially for this occasion. 

There were some examples. The donation dance to the uncle Zuch of
Great Khan was danced with tuslan buteeh (helping cover) melody but the
dance to aunt Tsagaadai of Great Khan was 5th hand dance danced with tet-
gen buteeh (supporting cover) melody. Therefore it seems they were for
golden relatives of Chinggis Khan. 312 musicians and 312 male and female
dancers performed in a big hall of the temple. The female dancers wore dels
(Mongolian national dress) with a very long sleeves and flimsy silk cloth-
ing knitted by golden lined which were shined arms and chest thoroughly
and they hold erhi (it is used for praying )in the right hand and mandirvaa
(a name of a flower) in the left hand showed like Heaven’s fairies but the
male dancers expressed courage and brave fights. The musicians wore flat
hats with wings to distinguish the dancers. Two music teachers, two dance
teachers, four oil lamp lighters and two flag holders were in this dance 
institute. 

Religious Dances

There were a lot of religious dances besides historical dances. Mongol
scholar A.V. Burdukov told about it relating to heroic epos. He wrote “The
mouth-organ of shamans was attracted by me. It was made iron and bamboo,
there is vibrating tongue in the middle playing it, the shamans started wor-
ship rules to call a ghost moreover they used the hoomii (throat singing) and
performed speedy and majestic dances. It was frightful but it was fantastic.”
A shaman is a wise man who corrects people’s life ways. After running the
Buddha religion flow the shamans were defeated slowly in the 14–16 cen-
turies. However, the shamans are kept in some territories still now.
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To advertise the Buddhist monks used Mongolian national and folk
dance materials when performed a play dancing with mask without words.
Tsam was originated from a tubt word meant ‘to exterminate’. This Tsam
dance described cruel and frightful buddhas of religion. The dance meant
for  removing bad things and saving from illness and suffering were done by
these cruel buddhas with different purpose. Today both shaman and tsam
dances are danced again. 

Western and Eastern Mongolian Dances

Besides dancing ancient and religious dances ethnic groups from Western
and Eastern regions dance a plenty of national and fantastic dances which ex-
press their customs and life. Mongolians kept national art from generation to
generation when they were under Manj and Chinese oppressions. Dances from
ethnic groups differ from each other and their costumes and accessories are
very different. Western Mongolian dances often have hand, shoulder, head and
chest movements but Eastern Mongolian dances often have circle dances and
song dances with hand, head and foot movements. The Western Mongolian
dances called bielgee (Mongolian folk dance). It means dancing by whole body.
This dance is danced by from 3 aged infants to 80 aged people with family.
People are rare who can not dance this kind of dances especially in the West-
ern regions. In fact, people who dance it they live longer and healthier. 

Importance of Mongolian Dances

I have done some researches last 10 years that Mongolian folk dances
and some religious dances influence on people’s mind and health so that 
I have much experience, I am ready to share it with you. 

I would like to write some reasons how Mongolian folk dances influ-
ence on people’s health well. 

All body’s shaking is done by standing so that blood supply of capillary
can be normal but only chest shaking can improve blood supply of coronary
vessels. Furthermore, many movements of shoulders and swinging of chest
can lose people’s weight whose chest is fat and a headache has abated.
Shoulder kneading can stop neck stiffening and blood rising when shake 
a head both two sides. 
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Finger poses of Tsam dances relate to finger poses of our Buddha dances
in customs very much. These actions are same meditation. Every finger
refers to any inner organs and they have ability to manage power of body
metabolism. Therefore poses of buddha hands are very meaningful. 

For instance: Most cruel buddha’s forth finger’s tip is under the thumb.
It means defeating the enemy. In meditation this finger pressing is the same.
It means cleaning a stomach to release poison and give energy. There is won-
derful treatment without medicine in Mongolia such as meditation.

In many historical facts Mongolian Lamas (Buddhist monks) medi-
tated for several months to become healthier. I would like to emphasize
there are two spots of the World energy centers in Mongolia. This spot was
discovered by hutagt hubilgan (a high ranked lama). Danzanravjaa firstly
and temples were built there. Today the temples were reconstructed. Every
year many people and many foreign tourists visit here to get energy and see
wonderful nature. 

Conclusion

I graduated from Art Institute of Kiev in Ukrain. When I finished the in-
stitute my graduation work was Tsam Dance. I completed it successfully
thanks to my Lama Bagsh (teacher). His name was Danzandorj who danced
Tsam for 21 years. He died when he was 98. He said that he lived for long
time because of dancing Tsam. Our Tsam dance has been dancing still now.
I think it is a real example how is important movement for people’s health.

Mongolian dances have a variety of chest movements, chest shaking,
hand and shoulder joint movements and head and chest swinging that are
very helpful people’s health and losing a weigh. I have used above these
movements for my training and they usually give good results for my
clients. According to my research about Mongolian dances I wrote a book
named The Secret of Being Beautiful including beauty advice ,health exer-
cises and meditation. Thanks to it many people have lost their weight and
become healthier. Finally, I would like to say “A movement- treatment with-
out medicine is essential for becoming healthier.” 

I usually dance historical dances. My dance is about Mongolian majes-
tic queen Manduhai Tsetsen Khatan (Manduhai the Wise Queen). She
herself assumed command of the loyal Mongols. This heroic woman mar-
ried Batmunk Dayan Khan (a descendant of Chinggis Khan) in 1481. 
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The dance constitutes of 2 parts describing skillful chest movements
and steadiness characters of the queen that can harmonize with the ancient
Mongolian traditions and clothing designs.
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Joanna Zielińska

Taniec ceremonii sema
Zakonu Wirujących Derwiszy

jako wyraz postawy transludzkiej

Postawę transludzką w sztuce, o której pisze Wolfgang Welsch w swoim
artykule Sztuka wykraczająca poza granice ludzkie – ku postawie transludz-
kiej405, można scharakteryzować poprzez wskazanie różnic nastawienia es-
tetycznego typowego dla tradycji kręgu kultury europejskiej i azjatyckiej.
Przez wieki zachód uwięziony był w podmiotowo-przedmiotowym sche-
macie odniesień wobec sztuki. W doświadczeniu estetycznym sztuki euro-
pejskiego kręgu cywilizacyjnego wyraźnie zaznaczało się zatem dążenie do
separacji wszystkich stadiów sytuacji estetycznej, a zwłaszcza opozycji
przedmiotu sztuki oraz jego odbiorcy. Dzieło sztuki zamknięte w muzeum
i w ten sposób odseparowane od nurtu życia czekało na odwiedzającego go
widza. Welsch wskazuje na jeszcze jedną cechę kultury Zachodu – jej an-
tropocentryzm. Człowiek jest w niej centralnym punktem odniesienia, to
jego perspektywa spojrzenia na świat i jego sposób wartościowania stanowi
tu główny wyznacznik tematyki i formy dzieła sztuki. Filozof nazywa ten
stan „pułapką samoreferencji”. By to zmienić, Welsch uważa, że wymagane
jest przewartościowanie ram, w których funkcjonuje człowiek. Ujmując to
obrazowo, można powiedzieć, że człowiek powinien przemeblować uni-
wersum, w którym się znajduje. W związku z tym powinien odrzucić an-
tropocentryczną perspektywę i miast egoistycznego nastawienia oraz
tendencji oddzielających podmiot od świata, zacząć postrzegać siebie jako
integralną jego część. Taką właśnie postawę nazywa Welsch postawą trans-
ludzką. Pisze: „Pozycji transludzkiej nie można osiągnąć poprzez korektę

405 Cf. Sztuka wykraczająca poza granice ludzkie – ku postawie transludzkiej, w: W. Welsch, Estetyka
poza estetyką, Universitas, Kraków 2005. 
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zasadniczo ludzkiego lub antropocentrycznego podejścia i skierowanie się
ku jego nieludzkiemu bądź aludzkiemu przeciwieństwu, a tylko poprzez
zwrot ku układowi, w którym stan głębokiego przyłączenia i powiązania
między kondycją ludzką a uwarunkowaniami świata jest sprawą funda-
mentalną”406. Wiąże to Welsch ze zmianą pojmowania jaźni w świecie, ale
nie z jej wykorzenieniem. Podmiot ma zmienić swoje nastawienie do świata
z działań o nacechowaniu egoistycznym na łączące. Jaźń ma w tym natu-
ralnie uczestniczyć, włączyć się w doświadczenie świata za pośrednictwem
np. dzieła sztuki czy też medytacji. 

Przyjęcie postawy transludzkiej spowoduje zwrot ku estetyce transludz-
kiej. Właśnie ku takiej estetyce od drugiej połowy XX wieku zaczęła ciążyć
sztuka europejska. Powstawały dzieła, które obierając za punkt wyjścia nie-
ludzki lub aludzki punkt widzenia, nie poddawały się ramom tradycyjnej es-
tetyki. W swoim artykule Welsch wymienia przykłady twórców europejskich,
którzy podjęli próbę urzeczywistnienia nowej perspektywy na sztukę, wśród
nich znalazły się nazwiska: Kazimierza Malewicza, Walter de Maria, Jean Du-
buffeta, John Cage’a. Z drugiej strony sztuka Wschodu, zdaniem Welscha,
od zawsze przejawiała powyżej opisane dążenia do przekroczenia antropo-
centrycznego nastawienia podmiotowo-przedmiotowego w kierunku rela-
cyjnych powiązań (jedności, przynależności) ze światem. Jest to wynik
ogólnego światopoglądu wschodniego, który będąc dalekim od antropocen-
tryzmu, traktuje człowieka jako element większego systemu.

Proces przekroczenia sfery tego, co ludzkie, i włączenia człowieka w nurt
uniwersalnego doświadczenia będę analizować na przykładzie sztuki islamu,
a w szczególności tańca Zakonu Wirujących Derwiszy. 

Sztuka islamu

Jedną z rzeczy, która może zaskoczyć podróżującego przez Turcję Eu-
ropejczyka, są rozdzierające przestrzeń miast i wsi donośne nawoływania
mezuinów, dobywające się pięć razy dziennie z minaretów. Przypomina-
jące o obowiązku modlitwy głosy uświadamiają, w jak dużym stopniu reli-
gia podporządkowuje sobie w krajach muzułmańskich przestrzeń życia
człowieka. Islam jest religią wszechobejmującą, porządkującą wszystkie
dziedziny życia swego wyznawcy: zwyczaje religijne, organizację władzy 
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religijnej, państwowej, jak i życie codzienne. Koran i sunny to dwa główne
źródła prawa muzułmańskiego, które dotyczy wszystkich spraw związanych
ze stosunkiem człowieka do Boga i do drugiego człowieka. Logicznym na-
stępstwem tej relacji jest brak występowania w kulturze islamu linii po-
działu pomiędzy przestrzenią sztuki świeckiej i religijnej. To kanony sztuki
religijnej wyznaczają kierunek rozwoju świeckich dzieł artystycznych: mi-
niatur, ornamentyki, dekoracji, nawet architektury. Oprócz zatarcia granic
pomiędzy przestrzenią sacrum i profanum sztuka islamu doprowadza rów-
nież do zaniku typowej dla sposobu postrzegania świata kręgu cywilizacji
europejskiej opozycji podmiotu i przedmiotu. Stojąc na przykład w świą-
tyni wypełnionej nieskończoną ilością odbić tego samego motywu orna-
mentalnego, budynek zatraca swą materialność i wyrazistość kształtu.
Podobnie postaci przedstawione na świeckich miniaturach pozbawione są
światłocienia, rysowane są lekką kreską, która powoduje, że odebrany jest
im ziemski wymiar istnienia. Zacieranie kształtu budynku czy też postaci
ludzkiej, ich ciężaru, wpływa z kolei na postrzeganie siebie samego przez
odbiorcę znajdującego się w takiej przestrzeni lub wobec takiego przed-
stawienia. Odciąga jego umysł od myślenia w kategoriach dualizmu pod-
miot – przedmiot i przenosi w rejony niepoddające się klarownej definicji,
przestrzeni duchowej medytacji, której celem jest unia, a nie budowanie
rozróżnień i opozycji. Tym samym sztuka staje się swoistym mostem, na-
rzędziem rytualnego przejścia, włączenia w nurt doświadczenia świata. Tak
jak chce Welsch, człowiek doświadcza „przynależności” do Uniwersum,
jakie wyobraża sztuka. Sztuka Wschodu, jak pisze filozof, w przeciwień-
stwie do często posiadającej wyłącznie estetyczne funkcje tradycyjnej sztuki
europejskiej ma funkcje pragmatyczne, ma na celu wpłynąć na światopo-
gląd i życie człowieka. W wyniku jej oddziaływania człowiek widzi się jako
cząstka większego Uniwersum. Jako metaforę można tu przywołać archi-
tekturę meczetu. Gdy na zewnątrz bryła świątyni jest prawie pozbawiona
dekoracji, wyraźnie zarysowują się nakładające się na siebie zarysy brył geo-
metrycznych, to wnętrze pełne ornamentyki i wyściełane bogato dekoro-
wanymi dywanami przenosi w zdematerializowaną przestrzeń, która
przenika ciało samego patrzącego. Analogicznie świat zewnętrzny: żądze
ciała, artefakty itp. są jedynie zasłonami, które oddzielają człowieka od we-
wnętrznej rzeczywistości, najwyższej prawdy i doświadczenia Boga. Prze-
kraczając próg meczetu, symbolicznie dokonuje się rytualnego przejścia, 
w wyniku którego człowiek dostępuje komunikacji i uczestnictwa w mocy
niebios. 
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Ta tendencja do zacierania granicy pomiędzy podmiotem i przedmio-
tem, do używania sztuki jako pomostu, dzięki któremu podmiot zostaje
włączony w struktury większego niż on Uniwersum, będzie mnie intereso-
wać w kontekście sztuki sufickiej. W szczególności zajmę się analizą tańca
jednego z bractw sufickich – Zakonu Wirujących Derwiszy – mających
swoją siedzibę w Turcji w mieście Konya. 

Sufizm

Sufizm znany jest powszechnie jako wewnętrzny, mistyczny wymiar
Islamu. Jedna z interpretacji mówi, że nazwa sufizm wywodzi się od słowa
suf „wełna”. Odnosi się ona zapewne do ubioru pierwszych sufich, którzy dla
zaznaczenia kondycji swojego ascetycznego trybu życia nie przywiązywa-
nia wagi do spraw ciała i odwrócenia ducha od tego świata, przywdziewali
proste, szorstkie, wełniane ubrania. Niemniej sufizm to znacznie więcej niż
tylko post, odrzucenie zbędnych człowiekowi dóbr i modlitwa. Sufizm jest
mistyczną drogą serca, w wyniku której człowiek dostępuje poznania czy
też zlania się z Ukochanym (Bogiem), dochodzi w nim zatem do bezpo-
średniej komunikacji praktykującego sufiego z Bogiem. Tym się też różni
sufizm od głównych nurtów islamu, w których tylko Wybrani mogą komu-
nikować się z Bogiem. Często za prototyp sufiego uznaje się medytującego
Proroka, którego obraz można znaleźć w Koranie. Na problematyczność
zdefiniowania mistycznej drogi sufich wskazuje Annemarie Schimmel 
w swoim artykule What is Sufism?. Schimmel pisze: 

Mistycyzm został uznany „za wielki duchowy prąd wspólny wielu re-
ligiom”. W tym najszerszym sensie może być definiowany jako świado-
mość Jednej Rzeczywistości, nazwanej Wiedzą, Światłem, Miłością lub
Niczym407. 

Ale jak zauważa autorka, tak naprawdę żadna definicja nie może ująć is-
toty mistycyzmu i tego do, czego on dąży. Tylko wiedza serca – gnoza –
może dać pogląd na pewne aspekty sufizmu. Duchowe doświadczenie su-
fiego nie polega bowiem ani na zmysłowych, ani na racjonalnych metodach,
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ale na intuicji serca. Jeśli raz poszukujący wejdzie na drogę prowadzącą do
osiągnięcia ostatecznej rzeczywistości, będzie prowadzony przez we-
wnętrzne światło wiary, które uwolni go od związków z tym światem i tak
„wypoleruje” zwierciadło jego serca, że będzie ono źródłem światła pozna-
nia i zjednoczenia. 

Początkowo sufi występowali jako wędrujący asceci. Proces instytu-
cjonalizacji ruchów sufickich rozpoczął się około XI wieku. Zakony orga-
nizowały się często wokół osoby mistrza, przyjmowały własne reguły i opra-
cowywały indywidualną ścieżkę inicjacji oraz drogi mistycznej. Mimo
różnorodnych form praktyk religijnych, strojów, etc. trzon nauk sufich po-
został ten sam. Celem praktykującego jest osiągnięcie mistycznej unii z Bo-
giem, całkowitego i rzeczywistego rozpłynięcia się jednostki w mistycznym
doświadczeniu. Powtarza się tu zatem znany ze sztuki islamskiej motyw de-
centralizacji ego jednostki i włączenia jej w strumień mistycznego przeży-
cia. Aby to osiągnąć, sufi odbywa podróż, której często poświęca całe życie,
w wyniku której praktykujący wyzbywa się ziemskiego ego (czyli żądz sfery
cielesnej i duchowej, egoizmu), które oddziela go od pełnego, nieuprze-
dzonego doświadczania nieskończonego Dobra i Piękna, jakim jest Bóg.
Ukoronowaniem tego typu doświadczenia jest w przypadku Zakonu Wi-
rujących Derwiszy taniec, będący częścią rytułu sema. Taniec jako część
mistycznej drogi derwisza ma na celu doprowadzenie do jedności kochanka
(czyli derwisza) z Ukochanym (czyli Bogiem), jakich to metafor często
używa Rumi (fundator zakonu) w swojej poezji na określenie relacji sufiego
z Bogiem. 

Zakon Wirujących Derwiszy

Korzenie Zakonu Wirujących Derwiszy sięgają wieku XIII. Bractwo
zwane jest również maulawijja, nazwa to powstała od przydomku Maw-
lana (Nasz Mistrz/Pan), którym obdarzano duchowego fundatora idei za-
konu – perskiego poety i myśliciela – Dżalala ad-Dina Rumiego (perski),
w języku tureckim nazwanego Calaleddin-i Rumi (1207–1273). Filozofia
Rumiego wyrosła na bazie dialogu pomiędzy kulturami: chrześcijańską,
tradycją myśli starożytnej Grecji, myślą arabską, perską oraz wieloma in-
nymi. U jej podłoża leży zatem aspekt wielokulturowości, w związku z czym
idee przyświecające wartościom kultywowanym przez Zakon mogą zostać
odkryte jako uniwersalne i międzykulturowe. 
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Pierwotnie słowo derwisz desygnowało żebraków-ascetów, którzy wy-
rzekłszy się dóbr świata doczesnego, żyli w czystości i kontemplacji Boga.
Wiedli oni odosobnione życie, koncentrując się na przemierzaniu mis-
tycznej drogi duchowego rozwoju, której celem było poznanie Boga. Prak-
tykujący członkowie bractwa maulawijja również zwani są derwiszami 
i podobnie jak ich historyczni poprzednicy nie przywiązują dużej wagi do
posiadanych przez siebie rzeczy materialnych. 

Zbigniew Landowski408 interpretuje sufizm jako panteistyczną teo-
zofię, która zakłada immanentność Boga w świecie. Wszystkie elementy
Uniwersum przenika zatem jedna zasada/istota, w związku z czym do-
świadczenie świata już u samych podstaw myśli sufickiej nie ma przebiegać
według zróżnicowania podmiot-przedmiot. Światopogląd bractwa maula-
wijja odzwierciedla to nastawianie. W odróżnieniu od innych ruchów mis-
tycznych, które na drodze do Boga nawołują do całkowitego odwrócenia się
od świata, derwisze maulawijja właśnie poprzez percepcje i analizę rzeczy-
wistości zewnętrznej odnajdują dowody i znaki boskiej obecności, jego
wszechobejmującej miłości i łaski. Każda istota w tym świecie ma swoją
funkcję i miejsce, a przez swoje istnienie przyczynia się do współtworzenia
harmonii całego uniwersum. Dlatego też na końcu drogi swojego rozwoju
derwisz odnajduje i oddaje chwałę wszelkim manifestacjom boskiej obec-
ności w świecie, niezależnie od ich nazwy, czy jest to kamień, drzewo czy 
też drugi człowiek. Ostatecznie bowiem wszystko w oczach wierzącego 
powinno stać się jednością, jako że wszystko naznaczone jest boską istotą.
W swojej Masnawi Rumi przywołuje metaforę muszli, która oddaje tę myśl.
Jeśli uznamy ocean za symbol Boga, to kropla oceanu, która dostanie się
do wnętrza ostrygi i która przemieni się w perłę jest esencją Boga w nas.
Celem człowieka na tym świecie jest dostrzeżenie tego oceanu boskich ja-
kości w świecie wokoło, tak by doświadczać całego świata w jego jedności,
u której podstawy jest boska zasada rzeczy. Rzeczywistość zewnętrzna, tu
przejawiająca się w postaci powłoki muszli, jest jedynie rodzajem zasłony,
którą należy odrzucić, by w pełni doświadczyć harmonii wszechświata. Aby
osiągnąć ten stan mistycznej unii z Bogiem, zwany przez praktykujących
wiedzą duchową, derwisz poświęca całe swoje życie samodoskonaleniu pod
przewodnictwem szejka zakonu. Ścieżka derwisza prowadzi przez parę sta-
cji ukierunkowanych na poznawanie siebie i Boga. Ta mistyczna podróż 
jest drogą serca, które jako dom Boga w człowieku jest miejscem spotka-
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nia istoty ludzkiej z umiłowanym Bogiem. To z serca czerpią energię ko-
rzenie drzewa wiary. Duchowa podróż derwisza ma sprawić, że korona
wzrastającego z serca drzewa sięgnie ostatecznie nieba – boskiego króle-
stwa. W ten sposób trzon tego drzewa staje się medium pomiędzy tym, co
ziemskie, a tym, co doskonałe. Droga samorozwoju derwisza prowadzi przez
kolejne stopnie: od nauki islamu, jako zbioru zasad i praw (jest to faza przy-
gotowania serca – miejsca wzrostu wiary), poprzez pogłębianie duchowego
przebudzenia dzięki poprawnej praktyce zakonnej, której zwieńczeniem
jest zjednoczenie, dotarcie do wewnętrznego serca, następnie wiedzę du-
chową, aż po osiągnięcie stanu wiedzy ezoterycznej, doskonałej i prawdzi-
wej, czyli dotarcie do samego trzonu i istoty mistycznego serca. Na tym
najwyższym stopniu wtajemniczenia derwisz nie odnajdzie w trakcie co-
dziennego doświadczenia żadnej różnicy pomiędzy sobą, otoczeniem i Bo-
giem, osiągnie zatem stan pełnej jedności i harmonii ze światem. W związku
z tym odrzuci wszelkie dychotomie w postrzeganiu rzeczywistości, nie tylko
podmiotowo-cielesne, ale również wewnętrzne. Wzrostowi drzewa wiary,
które zjednoczy człowieka w uniwersalnym doświadczeniu świata, ma słu-
żyć właśnie rytuał sema, który za pomocą syntezy muzyki, poezji i tańca 
jednoczy trzy zasadnicze składniki natury ludzkiej: umysł (jako wiedzę 
i myślenie, refleksje), serce (przez ekspresje uczuć, poezję i muzykę) oraz
ciało (przez uaktywnienie go dzięki wirowaniu). 

Geneza sema

Jak napisał Shams – duchowy przewodnik Rumiego: 

Tak jak jedzenie i woda są konieczne w czasie głodu i pragnienia, tak sema
jest potrzebna dla duchowego dojrzewania, ponieważ rozwija radość życia
[derwisza]409. 

Jedną z istotnych części doświadczenia życiowego muzułmanina pro-
wadzącym go do tzw. „rozpłynięcia” się w Bogu jest modlitwa zwana z arab-
skiego dhikr, a z tureckiego zikir definiowana jako ceremonia religijna lub
akt wiary mający na celu utrzymanie świadomości istnienia Allaha poprzez
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wysławianie jego imienia w rytmicznym powtarzaniu, kołysaniu, medytacji
itp. Znana z ornamentyki islamskiej powtarzalność i rytmiczność pojawia się
zatem znowu w podobnej funkcji oddzielenia ego od swojej ziemskiego uo-
sobienia i doprowadzenia do rozpłynięcia się w Bogu. W przypadku Zakonu
Wirujących Derwiszy formą „odmawiania” zikir jest ceremonia sema. 

Istnieje legenda opowiadająca o pierwszym doświadczeniu tańca Ru-
miego, z którego następnie zrodził się rytuał wirowania. Mawlana prze-
chodził mianowicie pewnego dnia przez targ rzemieślników wyrabiających
przedmioty ze złota. Oczarowany rytmem uderzania ich młotów o złoto 
i pobudzony przez wibrujące wokoło dźwięki zaczął wirować. Historia ta
oddaje charakter tego tańca, u którego podłoża leży uczucie miłości i dą-
żenie do unii z otaczającym światem. Upostaciowieniem harmonii wszech-
świata jest obraz wszystkich rzeczy: poczynając od najdrobniejszych
stworzeń, po planety i gwiazdy, połączonych w kosmicznym ruchu wiro-
wania. Doświadczenie sema ma na celu usunięcie rozdźwięku pomiędzy
naturą a człowiekiem, rozdźwięku pomiędzy Ukochanym objawiającym 
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się w rzeczach a kochankiem. Dlatego też sema nie jest czymś, co można 
zamknąć w teatralnej przestrzeni, jej doświadczenie powinno być związane 
z autentyczną i wolną ekspresją uczuć. Jak uważał Rumi – w tańcu możemy
rozbić swoje ludzkie ego na kawałki, całkowicie odrzucić ziemskie pasje. Praw-
dziwy tancerz wiruje na polu bitwy, gdzie walczy z własnym ja, tańczy pod-
ług rytmu własnego serca, by to serce wzmocnić o czystą miłość do Boga.

Całość ceremonii rozwija się i osiąga szczyt, kiedy wszystkie składniki
sema: śpiew, muzyka oraz taniec stają się zintegrowaną całością. Współ-
tworzą one w religijnej ceremonii dzieło harmonijne, w którym każda ze
sztuk ma swoją przestrzeń, przeznaczenie i funkcję. Tak też muzyka wcho-
dząca w skład sema ma przebudzić serce do mistycznej podróży. Sam 
źródłosłów słowa sema odnosi do „słuchania”, ale chodzi tu nie tylko o sły-
szenie instrumentów, ale również mistycznych dźwięków pochodzących 
z niebiańskiego wymiaru, percypowanych przez tzw. „mistyczne ucho” der-
wisza. Sema jest to zatem duchowy koncert, w którym instrumenty stano-
wią bramę do innego poziomu percepcji. Melorecytacje, recytacje,
wewnętrzne powtarzanie imienia Boga ma utrzymać umysł w ciągłej świa-
domości Boga jako celu medytacji. Z kolei taniec przez wirowanie wokół
własnej osi tańczącego ma z jednej strony utrzymać derwisza w świadomo-
ści swego ciała, z drugiej zaś pomóc mu we wprowadzeniu się w stan ek-
tazy, zlania się tancerza i tańca w jednym działaniu. 

Zachodzi zatem w sema relacja wzajemnej zależności człowieka i sztuk.
Z jednej strony człowiek w swoim doświadczaniu sema jednoczy wszyst-
kie sztuki, aktywuje ich symbolikę, z drugiej strony poddaje się ich mocy,
staje się dzięki nim osią integrującą wszystkie poziomy swojej istoty: fizy-
czny, emocjonalny, mentalny i duchowy. Semazen, lub inaczej derwisz musi
być zatem zdolny rozszerzyć swoją świadomość, obejmując kilka wymia-
rów jednocześnie. 

Struktura sema

Sama ceremonia sema składa się z kilku części. W ceremonii uczestni-
czy zazwyczaj siedemnastu derwiszy oraz szajch – mistrz zakonu, który
czuwa nad całością ceremonii. Przed właściwą częścią następuje wprowa-
dzenie w nastrój przez czytanie fragmentów Koranu lub poezji Rumiego.
Następnie derwisze wprowadzani są do specjalnego pomieszczenia, gdzie
odbywa się sema przez prowadzącego taniec (semazenbashi) i ustawiają się
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w okręgu z pochylonymi głowami. Semazenbashi ustawia się obok miejsca,
które zajmie szajch. Jako ostatni wchodzi szajch, wykonuje ukłon i kroczy
do czerwonej baraniej skóry. Derwisze siadają. Szajch rozpoczyna modli-
twę lub recytację ustępów z poezji Rumiego, następnie śpiewany jest hymn
w formie litanii na cześć Boga, Mahometa, Proroków poprzedzających go
oraz osób ważnych dla rozwoju bractwa. Pierwszą część ceremonii – nat
rozpoczyna hymn ku czci Proroka autorstwa Rumiego z akompaniamen-
tem muzyki. Podczas melorecytacji wszyscy pozostają w medytacji. Tę część
kończą uderzania w bęben (kudum). Po nat następuje taksim, czyli impro-
wizacja na trzcinowym flecie – nej, podczas której wygłoszona zostaje 
(w formie melorecytacji lub śpiewu) kolejna pochwała. Podczas niej der-
wisze najpierw kucają skuleni, następnie wyprostowują się i stają. Wraz 
z zakończeniem gry na neju rozpoczyna się kolejna część sema, której to-
warzyszy muzyka na instrumencie zwanym peshrev. Derwisze wstają i mając
za przewodnika szajcha, okrążają trzykrotnie miejsce wirowania w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Skrzyżowane na piersiach ręce
są odczytywane w różnoraki sposób, symbolizują jedność całego stworze-
nia w Bogu lub porzucaną przez derwisza ziemską tożsamość. Część ta nosi
nazwę spaceru Sułtana Veleda – czyli syna Rumiego, kontynuatora prac
ojca, i jest wyrazem szacunku oddawanym jego osobie. Z każdym poje-
dynczym okrążeniem uczestnicy pozdrawiają się nawzajem naprzeciw
miejsca przeznaczonego dla szajcha. Wraz z zakończeniem wędrówki szajch
ponownie zajmuje miejsce na czerwonej skórze, wokół niego formułuje się
krąg siedemnastu siedzących derwiszy. Kolejną częścią są cztery selamy (po-
zdrowienia), czyli muzyczne ruchy, każdy oparty na innym rytmie. Towa-
rzyszy im recytacja Koranu. Selamy rozpoczynają się od błogosławieństwa
szajcha zakonu udzielanego prowadzącemu taniec semazenbashi, który
podchodzi do szajcha i całuje go w rękę, ten czyni to samo, dając tym
samym przyzwolenie na sema. Pozostali derwisze zdejmują swoje czarne
płaszcze, całując je, pozwalają im opaść na podłogę, a następnie podążają 
za semazenbashi. Kłaniają się przed szajchem. Po otrzymaniu przyzwo-
lenia na taniec trzynastu z nich z rękami skrzyżowanymi na piersiach, 
zamkniętymi oczyma i głową wspartą na ramieniu tworzy koło i rozpo-
czyna ruch obrotowy wokół własnej osi w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Wirują na lewej nodze, prawą nogą odpychając się od
podłoża. Na końcu kłaniają się w kierunku szajcha. Następna faza – to ta-
niec już tylko jedenastu derwiszy. Tańczący stopniowo rozchylają ręce,
które na początku spoczywały skrzyżowane na piersiach. Każdy unosi 
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prawą rękę z dłonią otwartą ku niebu, a lewą nieco opuszcza z dłonią
otwartą ku ziemi. Wirowanie nabiera tempa, wraz ze zmianą rytmu mu-
zyki derwisze przechodzą w kolejne selamy. W kolejnej fazie semazenbashi
ustawia tancerzy w dwa, koncentryczne koła: mniejsze, wewnętrzne – zło-
żone z czterech derwiszy i większe – z sześciu. Sam prowadzący, pilnując
porządku tańca, kroczy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara między oboma okręgami. Podczas wirowania derwisze cicho powta-
rzają słowa „Allah, Allah”. W ostatniej fazie tej części do tańca jedenastu
derwiszy dołącza się szajch zakonu. Wiruje on w samym centrum holu 
i jednocześnie w środku kół tworzonych przez tańczących derwiszy. To naj-
ważniejsze miejsce wyznaczające oś sali, jest historycznie przypisane Ru-
miemu, później zajmowane było przez jego następców. Po 10–15 minutach
muzyka milknie i taniec się kończy. Zatrzymane w szybkim tempie suknie
owijają się wokół nóg derwiszy. Tancerze stają twarzą w kierunku szajcha.
Na zakończenie ceremonii szajch powraca na swoje miejsce, kłania się, siada
i całuje podłogę. Derwisze siadają i zakładają swoje płaszcze. Szajch recytuje
Al-Fatihę (pierwszą, najważniejszą surę Koranu), potem tancerze całują
podłogę i wstają. Szajch intonuje inwokację do patronów bractwa, kończy
ją krótkim zikirem, do którego dołączają się tancerze. Po zikirze następuje
moment kontemplacji na siedząco. Szajch wstaje i opuszcza salę. Derwisze
podążają za nim, wychodząc, kłaniają się w kierunku baraniej skóry. Od-
dalają się na medytację. 

Czym jest sema?

Powyżej zarysowana ceremonia Zakonu Wirujących Derwiszy posiada
rozbudowaną i wielopoziomową strukturę znaczeń i symboli obejmujących
przestrzeń rytuału, strój, instrumenty oraz znaczenie poszczególnych czę-
ści, jakie wchodzą w jej skład. 

Przestrzeń ceremonii 

Symbolika przestrzeni, w której rozgrywa się tradycyjna ceremonia –
oktagonalnego hallu nazywanego semahane – odwołuje się do duchowej
wędrówki derwisza, jaką odbywa on podczas sema. Naprzeciw wejścia znaj-
duje się mihrab, który wyznacza kierunek modlitw muzułmanina. Twarz,
ciało i serce mają być skierowane właśnie w tę stronę, w stronę Mekki. Nie-
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opodal mihrabu znajduje się czerwona barania skóra, miejsce szajcha
zakonu, kolor czerwony odnosi się do zachodu słońca i symbolizuje śmierć
Rumiego, tym samym staje się również symbolem ostatecznego zjedno-
czenia Rumiego z Ukochanym i odsyła do znaczenia ceremonii, mistycznej
unii, której mają dostąpić derwisze. Naprzeciw skóry i mihrabu swoje
miejsce zajmuje orkiestra. W tym też miejscu, na przekątnej od mihrabu
do orkiestry, hall podzielony jest niewidzialną linią, zwaną równikiem, na
dwie części: przestrzeń anielską i ludzką; jedna obejmuje zatem sferę tego
co duchowe, niewidzialne, druga tego, co ziemskie, widzialne. To na prze-
cięciu obu tych światów umiejscowiony jest szajch. Szajch staje się tym
samym zwierzchnikiem Boga, to jego przyzwolenie na symboliczne prze-
kroczenie linii pomiędzy wymiarem ziemskim i boskim muszą uzyskać der-
wisze przed tańcem. W pochodzie Sułtana Veleda to w tym właśnie miejscu
na przecięciu obu światów derwisze pozdrawiają się, symbolicznie jedno-
cząc się na pograniczu obu światów. Z kolei podczas wirowania w selamach
derwisze przekraczają tę niewidzialną linię, dokonując tym samym mis-
tycznego przejścia pomiędzy światem ziemskim a boskim. Ów równik jest
najkrótszą ścieżką do zjednoczenia z Bogiem. Wkraczając z lewego półkola
w prawe, praktykujący opuszcza swoje ziemskie ja i wznosi się do unii z Bo-
giem, duchowej doskonałości. Przekraczając ponownie linię i wkraczając
w prawe półkole, derwisz powraca do swojej ziemskiego wymiaru, ale już
bogatszy o łaskę dostąpienia boskiej miłości i dobra. 

Strój semazena

Strój tańczącego semazena przygotowuje do czekającej go mistycznej
podróży. Ma na sobie białą togę, na nią nałożony biały kaftanik i czarną, sze-
roką pelerynę (hirka), na głowie nosi wysoką, brązową czapę z wielbłądziej
wełny (sikke). Symbolika tego stroju odwołuje do przeżywanej podczas ce-
remonii przez derwisza symbolicznej śmierci nafs, ziemskiego ja. W związku
z czym zarzucona na początku ceremonii na ramiona czarna peleryna sym-
bolizuje grób, jej opuszczenie na ziemię przed rozpoczęciem przez derwi-
szów wirowania oznacza śmierć ziemskiego ego i odrodzenie się derwisza 
do doświadczania prawdy i zbliżenia z Bogiem. Z kolei wysoka czapa jest
symbolem kamienia nagrobnego. Biała toga noszona przez derwisza sym-
bolizuje całun, którym okryte zostaje porzucane przez niego ja. Podczas wi-
rowania biały kaftan, odchylając się po stronie serca, symbolizuje otwarcie
serca, „domu wiary” na doświadczanie Boga. 
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Symbolika muzyki 

Sema, podobnie jak inne gałęzie sztuki islamu, przesiąknięta jest ryt-
miką i repetetywnością. Widoczna jest ona w tańcu, w rytmicznych obro-
tach, w powtarzaniu imienia Allaha przez derwiszy podczas wirowania,
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wreszcie w muzyce. Jako że wschodnia muzyka posiada znacznie większą
skalę dźwięków niż zachodnia, pozwala jej to na większą ekspresję i posze-
rzenie doznań jej odbiorców. A ma to w sema szczególne znaczenie. Rytm
wyraża dynamiczną energię Kosmosu, podług którego porusza się wszystko:
od gwiazd po cyrkulującą w ciele krew. Poszczególne instrumenty mają 
w sema określone znaczenie, jak np. kończące pierwszą część uderzanie 
w bębenki (kudum) symbolizujące Boskie polecenie: Bądź/stań się! Ude-
rzenie o napiętą skórę bębna obrazuje zatem powołanie świata do istnie-
nia. Głos śpiewaka, recytujący lub melorecytujący hymny pochwalne,
poezję itp. odnosi się z kolei do niebiańskiego życia, które się przybliża.
Również otwierający drugą część sema trzcinowy flet nej, jeden z najważ-
niejszych instrumentów w muzyce muzułmańskiej, posiada bogatą sym-
bolikę. Niektórzy badacze porównują go do mitologicznej trąby – sur,
której głos budzi w dzień zmartwychwstania zmarłych, stanowiąc tym
samym znak rozpoczęcia nowego życia. W innych interpretacjach nej sym-
bolizuje „boskie tchnienie”, które dało życie wszystkim stworzeniom. Jesz-
cze inni we flecie widzą ludzką istotę. Oddech, który przepływa przez flet,
symbolizuje wówczas światło Allaha penetrujące stroik ludzkiej duszy, do-
skonalące boską esencję znajdującą się w nas. W finałowym selam, w którym
do tańczących dołącza szajch, dochodzi do ostatecznej harmonii wszyst-
kich dźwięków, nie tylko tych wydawanych przez instrumenty. Bowiem
dźwięki nej, wraz z szmerem stóp rytmicznie odpychających się od podłogi
oraz szelest sukien derwiszów tworzą unikalną harmonię dźwięków, kos-
miczną melodię. 

Symbolika tańca

Metin And w swoim artykule o ceremonii bractwa maulawijja410, roz-
ważając symbolikę sema, przywołuje naukowy traktat z XV wieku, jedną 
z pierwszych rozpraw dotyczących tańca w Turcji. Autor rozprawy odnosi
powstanie i mistyczną symbolikę tańca do czasów narodzin Wszechświata.
Stwierdza, że w momencie stworzenia Uniwersum Bóg podzielił roz-
brzmiewające dźwięki na dwanaście muzycznych tonów. To dało życie czte-
rem różnym typom tańca: carh, raks, muallak, pertav. Carh – to perskie
słowo oznaczające koło, obracający się obiekt, taniec tej grupy jest zatem
natury wirującej i obracającej się. Drugi taniec to raks – słowo to oznacza
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generalnie taniec, a w tym konkretnym kontekście ruch rąk, ramion, nóg 
i głowy z tułowiem statycznym. Muallak – to słowo z arabskiego, oznaczające
wiszący obiekt; denotuje skoki oraz inne wertykalne ruchy. Pertav – ogól-
nie odnosi się do zaplanowanych sekwencji ruchów w poziomym planie.
W tym samym czasie, w którym z dwunastu muzycznych tonów zrodziły
się cztery rodzaje tańca, pojawił się także sufi ubrany na niebiesko i zaczął
wirować, łącząc się w swoim tańcu z wirowaniem całego Wszechświata.
Autor traktatu łączy fizyczny ruch ciała w tańcu przy dźwiękach muzyki 
z duchowym doświadczeniem zjednoczenia z boskim Uniwersum. W tym
kontekście po raz pierwszy wspomniane jest słowo sema. Idea słuchania,
tańczenia i duchowego doświadczenia zostały połączone. Wirowanie der-
wiszy wokół własnej osi w tańcu symbolizuje zatem niebiański ruch obro-
towy obejmujący wszystkie istoty i rzeczy, ale też następstwo dni i nocy,
pór roku, miesięcy czy też narodzin i śmierci. Ta cykliczność powtórzona
jest w symbolice liczb przywołanych w traktacie. Dwanaście tonów, z któ-
rych zrodziły się cztery tańce, symbolizuje dwanaście miesięcy, w które wpi-
sane są cztery pory roku: zima, lato, wiosna i jesień, ale również cztery
żywioły i cztery stadia życia człowieka. Konkluzja, jaka wyrasta z tych roz-
ważań, pokazuje, że cały Kosmos jest tańczącym misterium, a taniec der-
wiszy stanowi odzwierciedlenie tej unii całej natury w jednym ruchu.
Okrągły hol, w którym tańczą derwisze jest w tej interpretacji miejscem
symbolizującym cykliczność wszechświata, osiem kolumn wspierających
jego tradycyjną przestrzeń nawiązuje do ósemki – uznanej powszechnie za
znak nieskończoności i doskonałości, symbolizując tym samym doskona-
łość boskiego ładu. Z kolei każde selam jest kolejnym szczeblem duchowej
wędrówki derwisza. Pierwsze selam reprezentuje narodziny ludzkiej istoty
do prawdy. Drugie wyraża zachwyt człowieka nad wielkością i wszechmocą
Boga w stworzeniu. Trzecie jest zachwytem nad doskonałością Boga, cał-
kowitym poddaniem się jedności, unicestwieniem jaźni w Umiłowanym
(derwisz osiąga wtedy stan ekstazy). Czwarte selam jest powrotem lepszego
już i doskonalszego człowieka do swojej służby innym na Ziemi, jest tym
samym końcem duchowej podróży. Gdy w ostatniej fazie selam szajch za-
konu zaczyna tańczyć w centrum koła tworzonego przez wirujących der-
wiszy, wyobraża on życiodajne słońce, podczas gdy tańczący wokół niego
są jak planety i księżyc. Słońce jest tu symbolem wiary, która swoim świat-
łem ogrzewa i motywuje do mistycznej wędrówki wirujących. Samo wiro-
wanie obok wyżej przywołanej kosmicznej wykładni swojego znaczenia
posiada jeszcze bardziej szczegółową symbolikę gestu. Podczas wirowania  
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tańczący semazen rozchyla skrzyżowane ramiona i prawe wznosi nie-
znacznie ku górze, z dłonią zwracającą się w stronę nieba, a lewe opuszcza
nieco ku dołowi z dłonią otwartą ku ziemi. Przygotowuje tym samym swoje
ciało do mediacji pomiędzy Bogiem i ziemią. Prawa dłoń ma otrzymać łaskę
i miłość, podczas gdy lewa dłoń ma ją przekazać ziemi. Ciało tancerza staje
się zatem uniwersalnym kanałem pomiędzy boskimi darami a ziemią, jak
powiedział Mawlana: wszyscy kochający są pomostem do Boskiej miłości.
Obok specyficznego układu rąk, taniec charakteryzuje się określoną pracą
stóp. Podczas wirownia praktykujący obraca się na lewej stopie, prawą od-
pychając się od podłoża i unosząc do góry. Lewa stopa jest zatem przedłu-
żeniem trzonu ciała derwisza, być może pełni funkcje zakorzenienia serca
derwisza, które z jednej strony zatapia się w miłości do Boga, a z drugiej
strony ma zjednoczyć się w tej miłości z całym ziemskim stworzeniem. Prawa
stopa z kolei symbolizuje unoszenie się derwisza w mistyczny wymiar do-
świadczenia. Istnieją też dwie główne osie, które derwisz musi utrzymywać:
po pierwsze oś własnego ciała, którego trzon stanowi serce, miejsce Boga 
w człowieku. Derwisz, obracając się wokół tej osi o 360 stopni, w ruchu
przeciwnym do wskazówek zegara, za każdym razem obejmuje dzięki temu
miłością swego serca całą ludzkość. Drugą osią, której derwisz ma prze-
strzegać jest, oś sali, którą okrąża semazen: oś tę wyznacza szajch, który 
w czwartym selam przyłącza się do tańca. Ta oś odwołuje się z kolei do przy-
toczonej powyżej symboliki kosmicznej. 

Jolanta Kowalska zwraca uwagę na to, że kosmiczna interpretacja sema
„nie jest (…) pełna, bowiem nie zostały w niej uwzględnione dane doty-
czące kontekstu wierzeniowego”411. Podstaw dekodyfikacji ceremonii Ko-
walska szuka w doktrynie sufich. Badaczka wskazuje na dwa aspekty
obecności w tańcu derwiszy ruchu wirowego. Po pierwsze jako środka 
„dezautomacji doświadczenia”, zachwiania zwykłego sposobu odbioru rze-
czywistości. Po drugie jako metody rytualnej penetracji przestrzeni i po-
rządkowania jej w relacji do centrum. Potwierdzenia związku działań
derwiszy z ideą centrum odnajduje Kowalska w symbolice liczb wkompo-
nowanych w sema. Przywołam tu ich analizę: 

1. jedynka – oznacza szajcha, posiadającego jak wierzono szczególny 
dar Boga. To on udziela błogosławieństwa i pozwolenia na taniec – 
jest on w islamie symbolem Boga; 
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411 J. Kowalska, Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Instytut Historii Kultury Mate-
rialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1991, s. 85. 
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2. liczba cztery – wpisana jest w sema parokrotnie, są to przede wszyst-
kim cztery selamy, czyli cztery fazy tańca. Z kolei Kowalska zwraca 
uwagę na koło wewnętrzne tworzone przez czterech derwiszy pod-
czas jednego z selam, odwołuje się w jego interpretacji do czterech 
elementów świata: wody, ziemi, ognia i powietrza. Jak zaznaczyłam 
powyżej, cztery może również symbolizować cztery pory roku, cztery 
stadia rozwoju człowieka, czyli generalnie odzwierciedlać zasadę cyr-
kulacji typową dla natury; 

3. piątka – koło wewnętrzne plus szajch (gdy tańczą razem w ostatnim 
selam) – odpowiada ilości fundamentalnych dogmatów wiary; 

4. sześć – koło zewnętrzne – składa się z kombinacji 2+4, pierwszemu 
członowi przypisuje autorka zdanie z Koranu: „wszystko zostało 
stworzone w dwóch rodzajach”, drugiemu ponownie symbolikę 
czterech elementów świata. Inną możliwą kombinacją jest 1+5, 
co Kowalska interpretuje jako symbol Boga oraz fundamentalnych 
dogmatów wiary; 

5. siódemka – koło zewnętrzne plus semazenbashi – to siedem kręgów 
niebieskich i siedem piekielnych stworzonych przez Boga. 

Cała figura przestrzenna – dwa koncentryczne koła wirujących der-
wiszy, pomiędzy którymi porusza się semazenbashi, a potem również
szajch – zgodnie z symboliką liczb w nią wpisaną powtarza obraz jedno-
czenia świata ziemskiego z Uniwersum. Z kolei ruch obrotowy przeciw-
ny do kierunku wskazówek zegara powtarzający się w sema kilkakrotnie
interpretuje Kowalska jako działanie destrukcyjne. Aby je wytłumaczyć 
w duchu zgodnym z ideą ceremonii, wiąże je za Zaehnerem z dwoma klu-
czowymi dla sufickiej mistyki słowami: fānā – oznaczającym destrukcję
duszy indywidualnej oraz bāgā – czyli jej ponownym odrodzeniu w Bogu.
Sens pierwszego oddaje właśnie ów przeciwny do ruchu wskazówek ze-
gara kierunek ruchu derwiszy.

Cała symbolika tańca Zakonu Wirujących Derwiszy oraz stanowiąca jej
podbudowę filozofia sufich wydaje się obrazować główną ideę Welscha,
ideę postawy transludzkiej, czyli przyłączenia człowieka w wymiarze cie-
lesnym i duchowym do szerszego doświadczania obejmującego go Uniwer-
sum. Jak pisze filozof „winniśmy wyobrazić sobie człowieka w kontekście
szerszym od ludzkiego, biorąc wzgląd, na przykład, na nasze miejsce w kos-
micznym i naturalnym środowisku, bądź też na pierwotną więź ze światem,
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czy też na nieczłowiecze warstwy naszej egzystencji”412. Derwisz przez wy-
rzeczenie się egoistycznego nastawienia wobec świata odnajduje się w rela-
cji łączącej, relacji przynależenia do świata, o której pisze Welsch. Jest jego
elementem, ale nie centrum. Pomostem pomiędzy postawą antropocen-
tryczną a doświadczeniem jedności i harmonii jest właśnie sztuka tańca, 
w której nie ma rozróżnienia na artystę i dzieło sztuki, w której oboje stają
się jednym. Proces włączania człowieka w większe Uniwersum, jak za-
znacza Welsch musi być procesem naturalnym, związanym nie tylko z du-
chem, ale również z ciałem. „To kwestia otwarcia naszych zmysłów i naszego
ciała – zarówno jak też naszej duszy i umysłu”413. Tak też sema, jak starałam
się pokazać, jest rytuałem, który integruje i angażuje nie tylko duszę der-
wisza, ale również jego ciało. W ceremonii dochodzi do harmonijnego po-
łączenia umysłu, uczuć i ciała w uniwersalnym ruchu i harmonii. 

Summary

A dance in the sema ceremony of the Whirling Dervishes Order
as an expression of transhuman attitude

Referring to the article by Wolfgang Welsch414, in which the philoso-
pher outlines the transhuman attitude based on examples from European
and Asian works of art, I would like to demonstrate how this attitude is 
realized in Islamic art, especially in a dance included in the religious cere-
mony of the Whirling Dervishes Order in Turkey. The transhuman atti-
tude consists of abandoning the subject-object dichotomy in relation to
art and of transforming the self-centred relation towards the world to the
unifying one. The subject should become a part of the system as its ele-
ment not as a centre. Art is therefore supposed to connect a human being
to the world and to unite him or her in the harmonious experience of the
larger Universe. 

The feature that is unique for Islamic art is its lack of clear distinction 
between the secular and sacred art. It is the religion that, to the large ex-
tend, imposes canons, themes and forms of representations. Indirectly, this 
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412 W. Welsch, Estetyka poza estetyką, Universitas, Kraków 2005, s. 171. 
413 Ibidem, s. 161. 
414 Sztuka wykraczająca poza granice ludzkie – ku postawie transludzkiej, in: W. Welsch, op. cit.
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characteristic can be associated with the unique human perception of their
place in the world. By the abstract ornaments and the fluidity of the space
hidden behind the immensity of decorations, the art constitutes a certain rite
of passage between the human reality and the cosmic dimension. 

In the article, I conduct the detailed analysis of the ceremony of sema,
which is a form of prayer dhikr/zikir practised by the Mevlevi Order, com-
monly known as the Whirling Dervishes Order. The Order is one of nu-
merous schools of Sufism – the mystical movement of Islam, that recognises
its founder and the spiritual guide in the thirteenth-century poet, mystic and
theologian Jalal ad-Din Rumi, called in Turkish Mevlana, that is Our Master.
According to the philosophy of the Order, each practising believer can at-
tain the spiritual knowledge, that is the recognition and the closer relation to
God, through a mystical journey tied in with pursuing self-improvement.
This knowledge is not based on senses or reason, but is associated with the
intuition of the heart, which is a house of faith in the human being. As, ac-
cording to Rumi’s teaching, the divine essence is present in each creature, 
a dervish, at the end of his journey, finds no difference between the self and
the world. A practitioner is to achieve the state of harmonious unity with the
entire Cosmos in the act of forsaking everything that separates him from the
pure experience of unity and fusion with that essence.

The sphere that dervish needs to renounce is the earthly dimension of
the self, nafs, that is the domain of desire, selfishness, etc. Sema, the cere-
mony of the Mevlevi Order, is the crucial step on the dervish’s mystical
journey. As a result, he forsakes his earthly self and, as a pure channel be-
tween the Earth and the Heaven, he then becomes the medium of the Love
of God. The ceremony, that comprises of harmoniously synthesized music,
vocal and dance, facilitates the integration of all aspects of dervish’s exis-
tence: the body – whirling in the dance, the mind – as a result of the un-
ceasing repetition of the prayer, and the heart – through the feeling of love.
Via this experience, the dervish enters the state of all-encompassing, uni-
fying consciousness of his essence and the world. 

Each element of sema has its own spiritual and metaphorical signifi-
cance. This is the aim of my article to analyse  thoroughly the multidimen-
sional symbolism of the ceremony through the interpretation of such
features as space, attire, music – with the symbolic of particular instruments,
dance and the meaning of sema as a whole. I highlight the presence of rit-
ual passage in the particular elements and phases of the ritual, that marks
the transition from the world of human perception and their apprehension
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of reality to the all-encompassing experience of unity. In this manner, I wish
to demonstrate how the transhuman attitude, as is described by Welsch, is
present in the ceremony of sema. 
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Cristiana Natali

Sri Lankan war and dance changes.
Bharata Natyam choreographies

of Tamil migrants in Italy

The paper explores the use of Bharata Natyam, a South Indian dance style, in the
context of the ongoing conflict in Sri Lanka. In particular it analyses how the Tamils of the
Diaspora who support the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) have created new
gestures who allow them to narrate the civil war through dance. Diaspora Tamil children
and adults perform Bharata Natyam choreographies on the occasion of the commemo-
rative days dedicated to the LTTE dead fighters. The paper illustrates the transformations
introduced in Bharata Natyam pieces with special reference to ceremonies of the Sri Lan-
kan Tamil Diaspora in Italy. 

Every year, on November 27th, the separatist Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE) honour their dead fighters all over the world. The LTTE are
a movement active in Sri Lanka since 1976.415 They started as a small gu-
errilla group but progressively – and especially since 1983, when the civil
conflict with the Sinhalamajority government erupted416 – they have 
become a much stronger organisation. The length of the conflict (20 years)
and the recruitment of many people have brought on the one hand the es-
tablishment of a regular Tigers army (including a navy unit), and on the
other hand the military, political, and administrative control of vast regions.
At present these territories, located mostly in the north, constitute a true
state within a state with specific laws that translate the revolutionary prin-
ciples of the movement into practice (for instance, a law that abolished the

415 LTTE was the new name adopted by Prabhakaran for the movement he founded in 1972, the Tamil
New Tigers (TNT). 

415 The civil war started in July 1983 when, after the killing of 13 soldiers of the Sri Lankan Army by
LTTE in the north, between 450 and 3.000 Tamil civilians were massacred in Colombo and other areas
of the island. 
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caste system). Since 2002 the Sri Lankan government and the Tigers have
been involved in peace talks with the Norwegian mediation.417

The cost of the conflict have been high. Out of about 18 million of in-
habitants (Tamils make up 18% of the population) during the civil war
50.000 Sri Lankan civilians have died, 12.000 have disappeared, 200.000
were injured, and 800.000 were displaced.418 In the Sri Lankan Army
14.000 soldiers have died. In the ranks of LTTE more than 17.000 fighters,
men and women, have died. 

The dead Tigers, called Maaveerar (lit. “Great Heroes”), are comme-
morated every year in public ceremonies all over the world.419 Among
LTTE celebrations, the Maaveerar Naal (lit. “Great Heroes Day”) is the
most important one because all the fighters are honoured collectively. The
fighters are presented as having offered their life for Tamil Eelam. Their
tombs, explains Tigers leader Prabhakaran, “will be the foundation of our
new nation” (quoted in the 1995 LTTE diary). LTTE make a great effort
to organise this ceremony, both in the homeland and in Diaspora countries.
In Sri Lanka the ceremonies take place in the Tigers’ cemeteries, known as
Tuilum Illam (lit. “Sleeping houses”). People bring flowers, incense, cam-
phor and candles to the Tuilum Illam and cry out in pain around the tombs
and cenotaphs.420 Civilians and carders listen to Prabhakaran’s yearly spe-
ech broadcasted through loudspeakers and afterwards light torches by the
tombs. In Diaspora countries the settings for the celebrations are public
places such as theatres, sports centres, schools and public halls. Dance per-
formances, in particularly of Bharata Natyam, have an essential role in such
celebrations, which are also characterised by political speeches (obviously
including the Prabhakaran’s), songs, poems and films with pictures of ce-
remonies in Sri Lanka. 

In order to understand the importance given to Bharata Natyam in
these ceremonies, we have to take into consideration the role given to dance
in Sri Lankan Tamil culture. As a preliminary introduction I would like to
report an episode that happened during the celebration of the Maaveerar
Naal in Bologna, Italy, in November 2000. 
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417 Unfortunately in the last period the situation has worsened.
418 J. Hyndman, Safe Spaces in Bosnia-Herzegovina, Somalia, Sri Lanka, in Journal of Refugees Studies,

2003, XVI.
419 The Maaveerar are celebrated on November 27th, officially recognized as the day in which the first

Tiger died. 
420 It is necessary to specify that the crying is a woman’s prerogative.
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Dance and Tamil “heritage”

On the stage Tamil adults and children perform poems, music and dan-
ces. At a given moment a group of Italian women enters the stage and per-
form a simple choreography. The Tamil audience enthusiastically clap their
hands for the whole length of the dance. At the end of the performance
the president of the Italian Tamils Committee, addressing the audience,
remarks: 

We have just seen Italian women performing our dances, but there
are some Tamil people sitting in this hall who are not involved in this
activity at all. How shall we preserve our traditions if Tamil people liv-
ing in Italy do not learn dance?

Such a question perfectly synthesizes the attitude towards dance that
distinguishes the Tamil migrants who organize LTTE celebrations. For
them, dance, and specifically the Bharata Natyam style, is not merely one
element of Tamil culture, but lies at the very core of it as one of its main
components. 

To understand the significance given to dance in Sri Lankan Tamil cul-
ture – of course without any claim to suggest fixed “cultural patterns” –
we have to consider the function of dance in the Tamils’ relationship with
the past.421

The anthropologist Valentine Daniel, in his striking comparative ana-
lysis of Sinhala and Tamil dispositions towards the past,422 suggests a dis-
tinction between the “propensity” to favour “history” – characteristic of
Sinhalas – and the tendency to favour “heritage” – typical of Tamils: “Sin-
hala Sri Lanka has developed the kind of historical consciousness not found
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421 As a preliminary remark I would like to mention that the close link existing between narrative and
dancing emerges from an analysis of the concept of Tamil literature: “Tamil manuscripts, simply called
‘leaf,’ olai, were used as memory aids mostly by those who already knew the text anyhow but who would
use the leaves for reference or as an object of worship in their houses or in a shrine. Olai are not literature.
Yet it was exactly these leaves that formed the basis of Western text editions and translations. The equiv-
alent of ‘literature’ is the phenomenon ilakkiyam. When referring to Tamil literature Western scholars re-
ferred to Tamil palm leaves, while the Tamil themselves conceive of their literature as ilakkiyam; 
in other words, as Tamil discourse marked by the markers of word, sound and image […] The full repre-
sentation of a text is not found in a document but in an event.” (S. Kersenboom, Word, Sound, Image. The
Life of the Tamil Text, Oxford and Washington, D.C., Berg Publishers, 1995, pp. 14 and XVI). 

422 V. Daniel, Charred Lullabies. Chapters in an Anthropography of Violence, Princeton, N.J., Princeton
University Press, 1996. 
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in Hindu India or in Hindu (Tamil) Sri Lanka”. He refers to “Buddhist
Mahavamsa, Culavamsa, and Dipavamsa.”423 As is well known, these texts,
especially the first one, are historical chronicles used to justify the supre-
macy of Sinhalas on the island. On the contrary, writes Daniel, whether
Tamils choose to establish Eelam has little to do with the fact that there
was once a Tamil kingdom on the island’s north.424 In the many days that
I spent with Tamil militants who were fighting for the separate state of
Eelam, only once did they invoke the Tamil historic past, and then only to
yoke it to the romanticism of bourgeois Tamil politicians of the (then) out-
lawed Tamil United Liberation Front. These militants claimed that the
TULF and its ilk had only recently found it expedient to recall the exis-
tence of a Jaffna kingdom merely in reaction to Sinhala hyperbole about
their ancient kingdoms. The militants were right, at least to the extent that
most Jaffna Tamils are not deeply concerned about their ancient kings, kin-
gdoms, and dates. They were indifferent to such a history, especially to its
chronology. By contrast, the invocation of Hindu religious and Tamil cul-
tural heritage of dance, literature, architecture, and sculpture was not con-
sidered bourgeois even by these revolutionaries.425

The propensity to establish a link with the past in terms of “heritage”
as opposed to “history” assigns a strong importance to dance in the pro-
cess of preserving and transmitting cultural identity. As a matter of fact
Tamil migrants devote great efforts to organizing regular courses for their
children not only of Tamil language but also of Bharata Natyam. Both sub-
jects receive the same attention (four hours a week per subject), however
since it is more difficult to find a Bharata Natyam teacher than a Tamil
one, sometimes dance teachers must come from other towns. 

By performing the dances, children are expected to learn the events 
of the civil war and to understand better the situation of the conflict in 
Sri Lanka. Suffering, fighting, and victories are narrated on stage through
use of realistic sets and costumes, and the children act the part of civi-
lians or carders involved in the war. The president of the Bologna Tamils
Committee explains: “Learning dance is more important for children who
were not born in Sri Lanka and who don’t know what happens in our 
country.”
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423 Ibidem, p. 24. 
424 Ibidem, p. 26. 
425 Ibidem, p. 27. 
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Not only children but also adults are involved in dance classes and in
performances for the celebrations. In some cases they only began studying 
dance in their new country, since they couldn’t do in Sri Lanka for econo-
mic reasons. A Tamil woman living in Italy explains: 

I’m 35. When I was a child in Sri Lanka I couldn’t study Bharata
Natyam because of the lack of money. Here I’m a housemaid, so after
standing all the day, [attending the dance class] is tiring, but I like it so
much! […] Children are more skilful than us [adults] because they are
more afraid of the teacher! [she laughs].426

The adaptation of choreographic repertoire 

It is generally true, as Anne-Marie Gaston points out, that “Bharata
Natyam today appears to be pursued largely as a means of affirming Indian
(Hindu) identity” and that “For many Indian girls, the dance is regarded as
an important vehicle for becoming familiar with Hindu myths and tradi-
tional Hindu social values.”427 But in the context of the Sri Lankan civil
war the dance has a new and very different symbolical meaning. 

For Tamil people supporting LTTE, infact, Bharata Natyam is not only
a means to express religious devotion but, as we have mentioned, also an ar-
tistic form that enables them to narrate the events of the civil war. In order
to stage events such as bombings on fishing villages, the suffering of mot-
hers who have lost their children, the fighting between the Sri Lankan
Army and LTTE and so on, new gestures have been invented for new
“words” like helicopter, bomb and gun. As a Tamil boy who dances at the
Maaveerar ceremony in Italy asserts.

The basis doesn’t change, the basis of Bharata Natyam doesn’t change,
but new movements have been created. The world changes, there are new
things, then Bharata Natyam needs to narrate new things, because Bha-
rata Natyam can narrate every thing of the world […] She [the teacher], by
seeing the evolution of the world, by seeing the changes, she coupled her
dance with such evolutions.428
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426 Personal interview with Sara, 15 March 2000. 
427 A.-M. Gaston, Bharata natyam. From Temple to Theatre, New Delhi Manohar, 1996, p. 65. 
428 Personal interview with Shivaraja, 12 March 2000. 
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This is an effective example of the application of the concept of crea-
tivity, as “that quality which allows an individual to recombine criteria 
or go beyond them to produce an artistic expression that is ‘new’ but still 
culturally acceptable.”429 As a matter of fact the invention of new gestures
is not perceived by the organizers of Maaveerar celebrations’ as a departure
from tradition, but as a way to nourish it by assimilating and introducing
new elements. It is exactly this capacity to modify movements and reper-
toire on the basis of historical and social transformations that makes it po-
ssible for dance to survive as a living art form.430 The Diaspora is a
considerable aspect of these transformations, and so it is not surprising to
discover that the recourse to Bharata Natyam is also interpreted in the light
of the challenges posed by the migratory context, for instance, the need to
communicate with audiences who do not speak Tamil: 

Those women who went to the war were dance teachers. So the wish
to explain the war by dancing was born. For instance, if I explain you
something using my language then you will not understand, but if I tell
you by dancing, you will understand a bit. For instance I say “prison” and
I do this (he shows the two hands as if he has been handcuffed), so it is
clear. Or if I do a bird that is free and can fly [he shows the movement]
(…). But there [in Sri Lanka] people talk a lot instead of dancing, [they
recite] poems, many poems.431

“Being” a Tamil, the dancing way

In order to show the deep connection between dance education and the
exhibition of a specific political and ethnic identity, I would like to go back
to the involvement of the Italian women in the Maaveerar celebration
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429 A.-M. Gaston, op. cit., p. 181.
430 With regard to changes in dance there is a debate which sees the opposition between traditional-

ists and modernists (see A.-M. Gaston, op. cit.). As V.P. Dhananjayan, a famous Bharata Natyam dancer,
points out, “The so-called puritans, traditionalists deplore new ideas and hence are against any new ad-
dition to the repertoire, that seeks to break away from stale themes. It has become fashionable to refer
pompously to the word ‘tradition’ in music and dance. Actually speaking no one knows the original un-
changing 'stone' termed tradition. There has always been change inherent in the flow of all creative arts
and what we create today as an innovation, might solidify into tradition in time. If one is to perform the
same old items, without an iota of change, for ever and ever, how can it be called a living art?” (V.P.
Dhananjayan, A Dancer on Dance, Madras, Bharata Kalanjali, 1991(2), p. 52). 

431 Personal interview with Shivaraja, 12 March 2000. 
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in Bologna. Before going back to it, anyway, I would like to recall that the
idea that Bharata Natyam is embodying Sri Lankan Tamil cultural identity
is not a peculiarity of Tamil people. The attitude of Sri Lankan government
towards this dance style is in this perspective particularly significant. As
Susan Reed – author of a study about the so called “national dance” of Sin-
hala, the Kandyan dance – demonstrated, in the process of reification of
ethnic identities the difference between Kandyan dance and Bharata Na-
tyam became a further component that corroborated the image of irredu-
cible oppositions between the two groups: “Cultural politics of Tamil and
Sinhala rivalries made dance a focal point for the reification of ethnic iden-
tities. In state-sponsored dance seminar and programs and in dance history
texts […] oppositional categories of Sinhala and Tamil are reinforced, de-
spite the quite obvious family resemblances between the Kandyan dance
and its Tamil counterpart, Bharata Natyam.”432

Italian amateurs who approach Bharata Natyam are attracted by the
opportunity to study a new kind of technique. Since they are interested in
the artistic side, at the beginning they are not usually aware of the political
implications of their choice. This also happens because the Bharata Na-
tyam courses organised by LTTE supporters follow the classical patterns
and do not differ from standard courses of Bharata Natyam technique: the
new gestures about war are not taught during the classes, and it is only at
the moment that students learn the choreography intended for ceremonies
that the changes take place. I don’t want to suggest, of course, that Tamil
people intend to draw Italians by hiding the political side of their activity.
On the contrary, it is a typical case of misunderstanding. Tamils presume
quite reasonably that Italians know about the Sri Lankan civil war situa-
tion and its consequences, while Italians actually have a very faint idea or
more often no idea at all about such a war. Thanks to historical, political
and geographical reasons the “Tamil question” is practically unknown in
Italy and it is almost impossible to find any news about Sri Lanka in the
Italian media (with the recent exception of the post-tsunami period). 
Tamils don’t ask Italians about the subject because they don’t suspect their
ignorance and so, from the very beginning, Italian dancers who practise
Bharata Natyam with Sri Lankan Tamil teachers are presumed to be sup-
porters of LTTE cause. An Italian woman who follows the dance classes
regularly explains: 
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432 Susan Reed, The Politics and Poetics of Dance, in Annual Review of Anthropology, 1998, 27, p. 513
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They invited me to a Tamil procession in Switzerland that would take
place in the next couple of days. It is a procession for the Tamil guerrillas,
for the Tamil cause, and during the dance class they told me – all of them,
mothers, fathers, children – “Come to Switzerland! Come to Switzer-
land!”. All of them asked me insistently to go to Switzerland. Because they
like this, my presence. Because they see me as a symbol… precisely because
they think that, by the very fact of dancing together with them, I’m sup-
porting their cause.433 

Because they are learning Bharata Natyam style, the Italians are per-
ceived as people close to the Tamil struggle. Moreover, through the per-
formance, Italian women end up embodying, as we have seen, what is
considered an essential ingredient of Tamil identity. For this reason the
dancing skills of Italian women make it possible for the Tamils to attribute
to the Italians nothing less than a new “ethnic identity:” 

They are so happy I’m dancing with them! I don’t know why, but
they are so happy! (…) They say I’m skilful (in dancing), they say “An-
tonella very keen on dance, Antonella is by now a Tamil!”434

This surprising symbolical ascription of Tamil identity to an Italian
woman should prompt us to think about the reasons that drive Tamil mi-
grants to organize the Maaveerar Day. The commemoration of the foun-
ders of the new nation is not the only frame in which we can interpret this
ceremony. Remembering the dead fighters is also a means of exhibiting the
cultural cruces of an identity – a specific, politically oriented one – that
needs to be built and strengthened again and again in front of the chal-
lenges posed by the migratory context. The risk of “forgetting traditions”,
emphasized by the president of the Italian Tamils Committee, becomes the
risk of forgetting the distant war and the dead that it produces. The Maa-
veerar ceremony aims to mould people who don’t shirk their duty to con-
tinue, in Sri Lanka or abroad, the struggle for Tamil Eelam. From this
perspective the aim of the ritual celebration is achieved when all the par-
ticipants, at least symbolically, “become” Tamil: not only Tamil adults 
and children but, paradoxically, also non Tamil people like Italian women. 

332 CHRISTIANA NATALI

433 Personal interview with Antonella, 28 March 2001.
434 Ibidem.
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Bharata Natyam is both deeply rooted in what is considered the Hindu
tradition and, at the same time, has evolved into a language adapted to con-
temporary life and to its complex transformations. For these reasons it re-
presents one of the most effective tools in the hands of those who are trying
to conceive and construct a new social identity, that one of the citizen of the
new nation, the Tamil Eelam.
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212, 305
sadhaka 150
sadhana 146, 149–150, 152, 194
sema dance/ceremony 55, 321
sema 32, 303, 307–315, 319
semioza 194
Sermons (Master Eckhart) 39
sheng (eyes expression) 293
Shintoism 212, 225
Shakta tradition 146
Shilpa Shastras 44
somaesthetics 59
somatic practice 77
song-dance 52
suriashi (kroki) 217
Sufi 55, 307
sufizm 306
sufik 32
sunny 305
Surya/Sun 140
symbol 190–191, 280, 317, 320
szintoizm 26

śakti 198
Śakuntala 161, 163
śilpa (forma)16, 39

Śilpa Śastra 21
śpiewo-taniec 28
śruti 119, 122, 198

taniec 14, 25, 28–29, 110, 114, 196, 213, 
216, 246, 317

— arabski 92
— balet 92, 242, 248
— bugaku 214, 215, 225
— butō 217, 221, 242
— carh 317
— cátharsis 199
— dengaku 215, 225
— ennen 212, 214, 216, 225
— flamenco 92
— jazzowy 92
— kagura 212, 224
— kosmiczny 172
— mai 217
— muallak 317
— odori 221
— sato-kagura 214
— kosmiczny prataniec 18
— mimiczny w liturgii Pasiupatów 

162
— nadanta 197
— na papierze 31
— pertav 317
— pochód Veleda 315
— raks 317
— sakralny 28, 204
— sanbasō 223–224
— tandawa/anandatandawa 197
— towarzyski 98
— turniejowy 98

tantra 156, 157
Tao 30, 53, 63, 64–65, 279, 283, 285, 288
Taoist alchemy 285
tapas (medytacja/meditation) 25, 48, 121
taijichuen 277, 286
tazijeh 171
teatr 25

— antyczny grecki 12
— bunraku 224
— szekspirowski 12
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— hiszpański 12
— francuski 12
— kabuki 211, 217, 222, 224, 225, 228
— kyōgen 217, 224
— Nō /Noh 12, 27, 50, 61, 68, 172, 

211, 216, 217, 218, 220, 223, 
224, 239

Teatr Laboratorium (Wrocław) 169, 171, 
173

techniki walki 30
theatre 36

— Chinese 286, 290
— music, xiqu 286

threshold, a liminal 78
Timaeus 45
Timajos (dialog Platona) 16, 202
tiruwasi 199
Trimurti 25, 49
Trójca 172

— złote cięcie 13
— Poetyka (Arytoteles) 13

Upanishads 39, 40, 43, 47, 48
— Chāndogya 48

Upaniszady 15, 17, 23, 25, 189, 195–196, 
201

— Czandogja 24
upasana 148–149
ushin/mushin 26, 50

varsha/rain 142

Vedas 40, 43, 45, 47, 48, 50, 119, 136
— Ågveda 122
— Rigveda 121

vidhi 47
Vieux- Colombier (teatr/theatre) 174

wabi/sabi 26, 50
wczucie (Einfühlung, sadharana) 26, 49
Wedy 20, 23, 26, 189

— Rygweda 195
Whirling Dervishes Order (The Mevlevi 

Order) 56, 321
widhi 24, 25
woodoo 172

xiqu 285, 289, 291

Yajna 40, 47
Yajurveda 40
yantra 148, 152, 156
Yue (muzyka/music) 28, 52
yugas 46
Yūgen 26, 50
yin 28, 52
ying-yang philosophy 286
yoga 44, 144

— Yoga Sutras 146–147

Zakon Wirujących Derwiszów/Derwiszy 
32, 304, 307

zhongyiao (medycyna chińska) 277

345INDEKS RZECZOWY/INDEX OF THINGS
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Dokumentacja fotograficzna III edycji
Międzynarodowego Festiwalu Antropologii Tańca:

Na jedwabnym szlaku gestu – metafizyka
tanecznych kultur Azji, 2008

Photographic Documents of the Third International
Festival of the Anthropology of Dance:

On the Silk Route of Gesture – Metaphysics of the
Asian Dance Cultures, 2008
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Denise Fujiwara ( Japan/Canada)
in 

Sumida River, butoh dance

(Zdjęcia / Photo by Zbigniew Bakota ©)
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351SUMIDA RIVER, BUTOH DANCE

Fot. 1.   Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 2.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©
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352 DENISE FUJIWARA

Fot. 3.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 4.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©
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353SUMIDA RIVER, BUTOH DANCE

Fot. 5.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 6.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©
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354 DENISE FUJIWARA

Fot. 7.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 8.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©
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355SUMIDA RIVER, BUTOH DANCE

Fot. 9.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 10.  Denise Fujiwara ( Japan/Canada) in Sumida River, butoh dance
Zbigniew Bakota ©
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Komala Varadan
in  

Prakritim Vande – Salutation to Nature

(Zdjęcia / Photo by Zbigniew Bakota ©)
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359PRAKTIM VANDE – SALUTATION TO NATURE

Fot. 12.  Komala Varadan  in  Prakritim Vande – Salutation to Nature
Zbigniew Bakota ©

Fot. 11.  Komala Varadan  in  Prakritim Vande – Salutation to Nature
Zbigniew Bakota ©
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Fot. 13.  Komala Varadan  in  Prakritim Vande – Salutation to Nature
Zbigniew Bakota ©

Fot. 14, 15.  Komala Varadan  in  Prakritim Vande – Salutation to Nature
Zbigniew Bakota ©

360 KOMALA VARADAN
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Rekha Tandon 
in 

her odissi dance

(Zdjęcia / Photo by Zbigniew Bakota ©)
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Fot. 16.  Rekha Tandon in her odissi dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 17.  Rekha Tandon in her odissi dance
Zbigniew Bakota ©

363ODISSI DANCE
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364 REKHA TANDON

Fot. 18.  Rekha Tandon in her odissi dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 19.  Rekha Tandon in her odissi dance
Zbigniew Bakota ©

Na_Jedwabnym_Szlaku_Gestu:SKLAD  22/6/12  14:52  Page 364    (Black plate)



365ODISSI DANCE

Fot. 20.  Rekha Tandon in her odissi dance
Zbigniew Bakota ©

Fot. 21.  Rekha Tandon in her odissi dance
Zbigniew Bakota ©
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The Western Idiom of Dance

The Kibbutz Dance Company
in 

Kef kafim [Gry i zabawy] 
by Rami Be’er, Israel

(Zdjęcia / Photo by Zbigniew Bakota ©
& Paweł Pazurkiewicz, Teatr Wertumnus ©)
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369KEF KAFIM [GRY I ZABAWY]

Fot. 22.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Zbigniew Bakota ©

Fot. 23.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Paweł Pazurkiewicz, Teatr Wertumnus ©
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370 THE WESTERN IDIOM OF DANCE

Fot. 24.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Zbigniew Bakota ©
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371KEF KAFIM [GRY I ZABAWY]

Fot. 25.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Zbigniew Bakota ©

Fot. 26.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Paweł Pazurkiewicz, Teatr Wertumnus ©
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372 THE WESTERN IDIOM OF DANCE

Fot. 27.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Zbigniew Bakota ©

Fot. 28.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Zbigniew Bakota ©
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373KEF KAFIM [GRY I ZABAWY]

Fot. 29.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Zbigniew Bakota ©

Fot. 30.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Zbigniew Bakota ©
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374 THE WESTERN IDIOM OF DANCE

Fot. 31.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Paweł Pazurkiewicz, Teatr Wertumnus ©

Fot. 32.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Paweł Pazurkiewicz, Teatr Wertumnus ©
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Fot. 33.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Paweł Pazurkiewicz, Teatr Wertumnus ©

Fot. 34.  The Kibbutz Dance Company in Kef kafim [Gry i zabawy] by Rami Be’er, Israel
Paweł Pazurkiewicz, Teatr Wertumnus ©

375KEF KAFIM [GRY I ZABAWY]
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Podziękowania należą się także

List of Credits

Polskie Stowarzyszenie Antropologii Tańca
The Polish Society of Anthropology of Dance

www.body.art.pl

Instytut im. Jerzego Grotowskiego/The Grotowski Institute
Rynek-Ratusz 27  • 50-101 Wrocław, Poland  • tel. 669 00 37 57

BOFH
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