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Zastosowanie analizy i notacji ruchu w choreologii
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STRESZCZENIE

Uważa się, że pismo jest prawdopodobnie największym wynalazkiem ludzkości. Pozwala 
na przekazywanie myśli, tworzenie dokumentacji, porozumiewanie się na odległość nie tylko 
w przestrzeni, ale także w czasie.

Taniec znacznie później niż muzyka stał się piśmienny. Za moment przełomowy uznaje się 
stworzenie notacji ruchu przez wybitnego teoretyka i praktyka tańca – Rudolfa Labana i opu-
blikowanie go w 1928 roku. Od tego momentu choreologia – jako wiedza o tańcu – przeżywa 
okres dynamicznego rozwoju.

System analizy i notacji ruchu Rudolfa Labana, nazwany kinetografią, jest efektem wielo-
letnich poszukiwań zapisu, który dzięki swej uniwersalności, ma zastosowanie we wszystkich 
konwencjach tańca, a także ruchu w ogólności.

Celem artykuł jest przedstawienie przydatności kinetografii i jej zastosowania dla potrzeb 
choreologii i praktyki tanecznej. System stworzony i opublikowany przez R. Labana w 1928 roku 
był wynikiem wieloletnich obserwacji, badań i analizy ruchu. Później, przez wiele lat był 
sprawdzany i udoskonalany przez Albrechta Knusta.

W Polsce kinetografia stosowana była bardzo wcześnie, w latach trzydziestych XX wieku. 
Regularne nauczanie jednak rozpoczęto w latach pięćdziesiątych XX wieku w Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu. Zajęcia prowadził prof. Roderyk Lange. On także zainicjował, 
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upowszechniał i kierował wprowadzaniem notacji do badań naukowych nad tańcem, a także 
koordynował ogólnopolskie badania terenowe.

Obecnie szkolenie z analizy i notacji ruchu metodą R. Labana odbywa się na letnich warsz-
tatach w Instytucie Choreologii w Poznaniu i trwa pięć tygodni. Podczas warsztatów uczestnicy 
poznają system od strony praktycznej, zdobywaną wiedzę teoretyczną eksplorują i doświad-
czają na własnym aparacie ruchowym. Uczą się przede wszystkim obserwować, analizować 
i zapisywać ruch.

Choć od wprowadzenia systemu Labana-Knusta mija prawie 100 lat i mimo że jest używany 
na całym świecie i sprawdza się w zapisie różnych konwencji tańca, a także ruchu ludzkiego 
w ogólności, to nadal bardzo wyraźna jest potrzeba uzasadniania przydatności kinetografii w pra-
cach nad tańcem.

Słowa kluczowe: pismo, zapis, notacja, kinetografia, analiza ruchu, Laban, Labanotation

SUMMARY

Writing is believed to be probably the greatest human invention. It allowes to share thoughts, 
make documents, communicate from the distance not only in space but also in time.

Much later than music, dance became literate. Creation of movemnt notation in 1928 
by a prominent dance theorist and practic – Rudolf Laban, is considered as the turing piont. 
Since then choreology, as a dance study, has been developing dynamically. The Laban system 
of movement analysis and notation, called kinetography, is an effect of a perennial searching 
for notation which thanks to its universality can be used in all kinds of dances and movement 
in general.

The aim of the article is to present the helpfulness of kinetography and ways of using it in 
choreology and dance practice. This system created and published by Rudolf Laban in 1928 
was based on a long standing observation, researches and movement analysis. Then, for many 
years it was improved by Albrecht Knust.

In Poland kinetography was used as early as in 1930s. However, regular studies started 
in 1950s in the Ethnographic Museum in Toruń. The courses were led by profesor Roderyk 
Lange. He also initiated, popularised and headed the introduction of notation to the scientific 
research on dance, also coordinated national field studies.

Nowadays the course on analysis and movement notation with Laban metod takes place on 
summer workshop in the Institute of Choreology in Poznań and lasts for five weeks. During the 
workshop the participants familiarise with the practical side of the system, acquire theoretical 
knowledge, explore and experience it on their own movement aparatus. Most of all, the students 
learn to observe, analyse and note the movement.

It has been a hundred years since the Laban-Knust system was introduced and despite the 
fact that it is used all over the world and is relevant in various dance techniques and human 
movement in general, there is still a distinct need to prove the utility of kinetography in works 
on dance.

Key words: writing, record, notation, kinetography, movement analysis, Laban, Labanotation
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Z antropologicznego punktu widzenia taniec to przede wszystkim zjawisko kulturowe, wystę-
pujące w szerszym kulturowym kontekście, a także ważne narzędzie w analizach społeczeń-
stwa. Zainteresowania antropologów i etnologów badających taniec koncentrują się wokół 
znaczenia, intencji i kulturowej ewaluacji aktywności generujących systemy ruchu oraz na ana-
lizach ruchu, będącego znaczącym elementem potrzebnym do zrozumienia poszczególnych 
zjawisk kulturowych. 

Pionierami wśród badaczy byli Franz Boas, postrzegający taniec jako nierozerwalny ele-
ment kultury, oraz funkcjonaliści: Alfred R. Radcliffe-Brown, analizujący tańce andamań-
skie, przedstawiając je jako działanie całej społeczności, i Edward Evan Evans-Pritchard, dla 
którego taniec stanowił swoistą instytucję o określonych funkcjach. Późniejsze interpretacje 
antropologiczne tańca ewoluowały i podlegały dominującym w danym czasie teoriom antro-
pologicznym. 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki tanecznej w badaniach antropologów 
kultury, którzy mieli znaczący wpływ na kształtowanie się dyscypliny naukowej – antropologii 
tańca oraz krytyczna analiza literatury tematu.

Słowa kluczowe: taniec, antropologia tańca, pionierzy antropologicznych badań tańca, etnocho-
reologia, badania tańca, taniec jako element kultury
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SUMMARY

From the anthropological point of view dance is mostly a cultural phenomenon which appears 
in a wider cultural context. It is also a significant tool in social analysis. The interesting fields 
for the anthropologists and ethnologist who examine dance fokus on the meaning, intention and 
cultural evaluation of these avtivities which generate movement systems and on movement 
analysis considered as an important element useful to understand certain cultural phenome-
nons.

One of the pioneer researcher –  Franz Boaz, believed that dance was an inseparable ele-
ment of a culture, the functionalists: Alfred R. Radcliffe-Brown analysed Andaman dances 
recognised them as the activity of a whole community; Edward Evan Evans-Pritchard per-
ceived dance as a specific institution of definite functions. Subsequent anthropological dance 
interpretation evolved and underwent different dominating anthropological theories.

The aim of this article is to present the dance issues in the research of culture antropologists 
who have significantly influenced the developing a new scientific field – anthropology of dance 
and critical anaysis of the theme literature.

Key words: dance, anthropology of dance, pioneers of anthropological dance researches, ethno-
choreology, dance research, dance as an element of a culture
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Projekt „Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim” realizowany jest przez Uniwersytet War-
szawski – Wydział „Artes Liberales” i partnera greckiego – Teatr Tańców Greckich „Dora 
Stratou”. Badanie rozpisane na lata 2013-2016 jest finansowane z grantu Narodowego Cen-
trum Nauki. Artykuł prezentuje dwa wybrane tradycyjne greckie wydarzenia karnawałowe: 
paradę Yianitsari i Boules z Nausy (region: Imatia) oraz obchody, w których biorą udział 
Gerosi i Korelle z wysypy Skiros (archipelag: Sporady). Artykuł prezentuje projekt z punktu 
widzenia choreologii, koncentruje się więc na zagadnieniach, które nie znajdują się w obszarze 
głównych zainteresowań zespołu badawczego, skupionego przede wszystkim na badaniu obec-
ności i zastosowania przedmiotów w tańcu. Autorka porównuje tworzywo ruchowe stosowane 
w tańcach obecnych podczas wydarzeń w dwóch wybranych miejscowościach, przypuszcza-
jąc, iż sposób organizacji ruchu może oddawać postawę społeczności względem organiza-
cji samego wydarzenia. Swoboda, spontaniczność i miejsce dla indywidualnych rozwiązań 
na Skiros zestawione są z odgórnym planowaniem,  precyzyjną realizacją planu i jednolito-
ścią zachowań zaobserwowaną w Nausie. Ponadto autorka podkreśla potrzebę rozdzielenia 
na potrzeby badania wydarzeń, w których zachowania taneczne są podstawą uroczystości, oraz 
tych, podczas których taniec jest jedynie jednym z wielu elementów wchodzących w skład 
zwyczajowych sposobów obchodzenia danego święta.

HANNA RASZEWSKA
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
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Tekst jest drugą z planowanych łącznie trzech relacji z kolejnych etapów realizacji pro-
jektu.

Słowa kluczowe: taniec grecki, taniec, choreologia, przedmiot, Nausa, Skiros

SUMMARY

The project „Items in a traditional Greek dance” is realised by the University of Warsaw – 
faculty „Artes Liberales” and the Greek partner – Greek Dance Theatre „Dora Stratou”. 
2013–2016 research is funded from the grant of the National Centre of Science. The article 
describes two selected traditional Greek carnival events: Yianitsari and Boulez parade from 
Nausy (Imatia region) and festival with Geros and Korell from Skiros Island (Sporady archi-
pelagio). This article presents the project from the choreological point of view, thus its main 
issue does not refer to the main interest of the research team concentrated on existance and 
usege of different items in a dance. The author comapres the movement material used in 
dances observed during described events, supposing that the way the movement is organised 
may refer to the community attitude towards the event organisation as such. On Skirios free-
dom, spontaneity and the room for individual solution is collated with the top-down planning, 
accuracy of realisation and unity of behaviours in Nausa. The author emphasises the need to 
separate the events where a dance behaviour makes the base of the festival from those, where 
a dance is one of the numerous elements treated as a part of usual ways to celebrate the given 
event or festival.

The article is also the second out of three relations from the realisation of the project.

Key words: Greek dance, dance, choreology, Nausa, Skirios
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Zasady tańców salonowych teoretyczno praktyczne. Napisane przez Jana i Ignacego Braci 
Staczyńskich. Poświęcone Szanownym Matkom i Amatorom Tańca to praca, która przez ostat-
nie dziesięciolecia uważana była za zaginioną. Z dotychczasowych badań wynika, iż jest ona 
najstarszym polskojęzycznym podręcznikiem tańca, tj. pracą poświęconą tańcowi salono-
wemu wraz z jego instruktarzem. W literaturze przedmiotu powielana jest opinia na temat 
niedostępności tej pracy, podczas gdy de facto znajduje się ona w zbiorach Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie. Artykuł ma na celu przybliżenie zawartości owej pracy w perspektywie 
porównawczej, co wynika z wcześniejszych analiz autorki, poświęconych XIX-wiecznym 
podręcznikom tańca. W analizach poświęcano miejsce trzem głównym aspektom: „teatra-
lizacji” zachowań tanecznych i okołotanecznych podczas balu, wojskowości/militaryzacji 
związanej z tańcem i savoir vivre’u. Owe elementy zostały wyszczególnione i poparte odpo-
wiednimi cytatami z pracy Staczyńskich. Odpowiedź na pytanie o unikatowość omawianego 
podręcznika jest niejednoznaczna, choć autorka próbuje podjąć tę próbę, odnosząc się właśnie 
do wymienionych aspektów. I tak – w odniesieniu do „teatralizacji”: Staczyńscy są o wiele 
mniej radykalni niż ich następcy – autorzy późniejszych podręczników, nie wspominają także 
o instytucji wodzireja; określenia militarne stosują raczej w sposób wybiórczy i właściwie brak 
jest nawiązań do powszechnej w późniejszych pracach wojskowości; savoir vivre w Zasadach 
tańców salonowych odgrywa rolę marginalną i przejawia się w postaci subtelnych porad (nie 
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nagan – jak w przypadku np. Szkoły tańca Karola Mestenhausera), choć dosyć istotny wydaje 
się fakt, iż autorzy kierują swoje słowa w równym stopniu do mężczyzn, jak i do kobiet, co 
jest dosyć niestandardowe w porównaniu do późniejszych prac. Elementem unikatowym są 
liczne nawiązania do muzyki, która jest traktowana jako element konstytutywny dla tańca. 

Dodatkowo artykuł zawiera krótką notkę na temat strony choreotechnicznej podręcznika. 

Słowa kluczowe: taniec salonowy, podręcznik tańca, salon, XIX wiek, bal, teatralizacja, mili-
tarny, savoir vivre 

SUMMARY

The rules of Ballroom Dances Theoretically and Practically. Written by Jan and Ignacy Staczyński 
Brothers. Devoted to Honourable Mothers and Dance Amateurs is a work that has been consid-
ered to be lost for the last few decades. Hitherto scientific research shows this work to be the 
oldest dance manual written in Polish, in other words – the book devoted to ballroom dances 
together with their instructions. In the theme literature the opinion about its unavailability is 
often shared, whereas it can be found in the National Library in Warsaw. The article takes 
a closer look at the content of the manual in comparative perspective which has developed 
from the previous author’s researches of the XIX century dance manuals. The analysis fokus 
on the three main aspects: „theatricalisation” of dance behaviour and connected with a dance 
behaviour during a ball; military/militarisation of a dance and savoir-vivre in general. These 
elements were specified and accompanied by proper quotations from the Staczyńskis’ book. 
The question over the uniqueness of the book is not unambiguous although the author tries 
to do so by refering to the aspects listed above. And so –  refering to the „theatralisation”: 
Staczyński brothers seems to be less radical in comparison with their successors, the authors 
of subsequent dance manuals, who also omitted the role of the dance leader; the military 
expressions are used in a selective way and actually there are not many connections with 
militarisation broadly mentioned in later publications; savoir vivre in The Rules of Ballroom 
Dances plays marginal role and appears only as delicate advice (not reprimands as in for 
example Karol Mestenhauser’s Dance School). However, the fact that authors refer both to 
men and women, which is non-standard especially in comparison with later works, seems 
to be significant. Numerous references to music which is treated as an essential element for 
a dance, make the Staczyński brothers’ book unique.

Additionally the article contains a short note on choreotechnical part of the book.

Key words: ballroom dance, dance manual, salon, XIX century, ball, theatricalisation, military, 
savoir-vivre
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Kanon (Andrzej Szpociński) to taka szczególna część tradycji, która w powszechnym prze-
konaniu członków zbiorowości obowiązuje wszystkich jej uczestników. Kanon „w ogóle” nie 
istnieje, istnieją natomiast kanony grup, wspólnot lub zbiorowości ludzkich żyjących w konkret-
nych sytuacjach historycznych, kulturowych i społecznych. W najpełniejszej formie wykształ-
ciły się kanony kulturowe wspólnot narodowych. Niniejszy artykuł poświęcony został tańcom, 
które zaistniały w polskim kanonie kulturowym, ale ostatecznie zostały z niego wyparte.

Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje pochodzący z ziem dzisiejszej Ukrainy kozak. 
Szlachta ruska już w XVII wieku podziwiała ten taniec na swoich dworach. W I połowie 
XVIII wieku kozak wszedł do programu nauczania w szkołach konwentualnych Rzeczypo-
spolitej. W II połowie XVIII wieku stał się tańcem wykonywanym z upodobaniem w najele-
gantszym towarzystwie, włącznie z dworem i teatrem królewskim. Jednak po fiasku wyprawy 
moskiewskiej Napoleona, w której licznie udział wzięły wojska polskie, i pacyfikacji – także 
przez pułki kozackie - ziem Księstwa Warszawskiego, kozak przestał być tańcem zarówno 
modnym, jak i symbolicznie znaczącym. Jego miejsce zaczął zajmować nieco podobny w cha-
rakterze krakowiak, który pozostał w kanonie do dziś. Kozak zaczął być natomiast wiązany – 
także symbolicznie  – z rosyjskim zaborcą.

W późniejszym okresie odnotowano próby wprowadzenia do kanonu narodowego jeszcze 
tańców: góralskich (drobny, zbójnicki), śląskich (trojak) i kaszubskich (koseder). Góralski 

TOMASZ NOWAK
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O aktualizacji kanonu, czyli o polskich  tańcach narodowych,
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i zbójnicki uzyskały pewną popularność, ale niemal wyłącznie sceniczną – były technicz-
nie zbyt trudne dla przeciętnych mieszczan. Pozostałe tańce wykorzystywane w pedagogice 
tańcami narodowymi także nie zostały. W kanonie mają szansę zaistnieć bowiem tylko te 
zjawiska, które uzyskają pozycję mitu, stereotypu bądź fantazmatu (Maria Janion). Żaden 
z powyższych tańców nie uzyskał statusu mitu lub stereotypu. Status fantazmatu uzyskał 
kozak, góralski i zbójnicki. Jak się jednak okazuje, fantazmaty w kanonie mają żywot krótki 
i ulotny.

Słowa kluczowe: kanon kulturowy, mit, stereotyp, fantazmat, kozak, góralski, zbójnicki, trojak, 
koseder

SUMMARY

Canon (by Andrzej Szpociński) is a specyfic part of tradition, which in common belief of 
the community members oblige all of its participants. A canon „in general” does not exist. 
However, there are canons of groups, communities or human collectivities living in a specific 
historical, cultural and social situations. The cultural canons of national communities devel-
oped to the most completed form. This article is devoted to those dances which existed in the 
Polish cultural canon but eventually were eliminated.

Among them the first place belongs to kozak – a dance from the area of todays Ukraine. 
Ruthenian nobility as early as in XVII century admired this dance on their courts. In the first 
half of XVII century kozak was taught in conventual schools in Rzeczpospolita (Respublica 
Poloniae). In the second half of XVII century kozak was performed with great pleasure in the 
most elegant societies, including the court and royal theatre. However, after the Napoleon’s 
navy failure in which numerous Polish troops took part, and after pacification of the Duchy 
of Warsaw, also by Cossack regiments, kozak dance ceased to be both a fashionable and sym-
bolically significant dance. Its place was being taken by similar in character krakowiak dance 
which has remained in the canon until today. Whereas Kozak dance started to be associated, 
also symbolically, with Russian invaders.

Subsequently a few attempts to introduce other dances like: highlanders’ (drobny, zbój-
nicki), Silesian (trojak) and Kashubian (koseder) to the canon were noticed. Highlanders’ dance 
and zbójnicki dance gained some popularity but only on a stage as they were too difficult for 
average townspeople. The other dances used in pedagogy also did not become the national 
dances. Only those phenomena which achieve the myth, stereotype or phantasm status can 
occur in the canon (Maria Janion). None of the dances gained the status of myth or stereo-
type. Kozak, highlanders and zbójnicki acquired the status of a phantasm but it appears that 
phantasms in the Canon are ephemeral and live short.

Key words: cultural standard, myth, stereotype, phantasm, kozak dance, highlanders’ dance, 
zbójnicki dance, trojak dance, koseder dance
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Koncepcja artykułu powstała podczas programu stypendialnego, który autorka zrealizowała 
w terminie od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku w Institute for the Performing 
Arts and Film Uniwersytetu Sztuki w Zurichu (Zürcher Hochschule der Künste). W ramach 
stypendium przeprowadziła badania terenowe potrzebne do stworzenia spektaklu teatru tańca. 
Spektaklowi nadała tytuł Roots, z polskim podtytułem: … czyli pobudzanie. Tematem stypen-
dium oraz punktem wyjściowym spektaklu był wpływ tradycji na teraźniejszość. W obszarze 
zainteresowań autorki znalazły się przede wszystkim – analiza zwyczajów i obrzędów szwaj-
carskich górali oraz ich wpływ na rzeczywistość. Artykuł zawiera sumaryczny wynik obserwa-
cji i analizy powziętego tematu oraz krótką informację na temat spektaklu Roots. Ze względu 
na czas trwania programu autorka ograniczyła pole badań tylko do wybranych zwyczajów 
i obrzędów, a więc tych związanych z okresem zimowo-wiosennym, czyli nadejściem zimy, 
karnawałem i oczekiwaniem na nadejście wiosny.

Słowa kluczowe: tradycja, zwyczaje, Szwajcaria, taniec, karnawał, Roots, spektakl, Älplerfest, 
Silvesterchläuse, Vogel Gryff, Tschäggättä, Fastnacht
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SUMMARY

The concept of this article arose during scholarship programme which was realised by the 
author in The Institute for the Performing Arts and Film at the Zurich University of the Arts 
(Zürcher Hochschule der Künste) from 1st October 2014 to 31st March 2015. As part of the 
scholarship programme, the author carried out the field research needed to create a contem-
porary dance performance. The performance is entitled Roots with Polish subtitle: …czyli 
pobudzanie. The subject of the scholarship and the starting point for the performance was 
the influence of tradition over  the present time. The analysis of Swiss highlanders customs 
and ceremonies and their influence on the reality are the main interests of the author. The 
article contains the concise result of observation and analysis of the subject as well as brief 
information about Root performance. Due to the time of the programme, the author limited 
her research to selected customs and ceremonies and –  those connected with winter-spring 
period, winter coming, carnival and waiting for spring.

Key words: tradition, customs, Switzerland, dance, carnival, Roots, performance, Älplerfest, 
Silvesterchläuse, Vogel Gryff, Tschäggättä, Fastnacht

Aleksandra Dziurosz



STUDIA CHOREOLOGICA VOL. XVII 2016

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł otwiera wywód dotyczący objaśnienia terminu „solo aktorskie”. Pojęcie 
to, zdaniem autora, zawiera w sobie wszelkie przejawy jednoosobowych prezentacji – od 
monodramu po stand-up comedy. Następnie chronologicznie przedstawione zostają dzieje 
sceny jednoosobowej w Polsce od jej początków, datowanych na drugą połowię XVIII wieku, 
aż po czasy obecne. Nakreślone zostają również różnice między m.in. monodramem, monolo-
giem scenicznym i teatrem jednego aktora. W dalszej części artykułu opisany został przebieg 
prac nad spektaklem Performer. Osobne miejsce poświęcone zostało przygotowaniu do roli, 
w której konieczne było operowanie językiem tańca współczesnego.

Słowa kluczowe: monodram, performans, solo aktorskie, ruch sceniczny, taniec, teatr jednego 
aktora

SUMMARY

The article opens a discourse referring to the explanation of a term „acting solo”. This term, 
according to the author, combines all the aspects of a solo performances – from a monodrama 
up to stand-up comedy. The article presents also a chronological history of one-person stage in 
Poland – from its begining in the second half of XVIII century to the present. The differences 

BARTOSZ MARTYNA

Funkcje tańca i ruchu scenicznego w solo aktorskim Performer

The Functions of a Dance and Stage Movement
in the Acting Solo „Performer”
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among monodrama, stage monologue and one-person show are sketched as well. The further 
part of the article presents the process of creating „Performer”. Special area is devoted to the 
preparation for the role which required  using of a contemporary dance language.

Key words: monodrama, performance, acting solo, stage movement, dance, one-person show
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Artykuł podejmuje zagadnienie zastosowań technologii cyfrowych w dziedzinie tańca 
i choreologii, prezentując wybrane przykłady technologicznych innowacji w zakresie procesu 
wirtualnego komponowania choreografii, cyfrowego opracowania notacji ruchu, rejestracji 
i dokumentacji tańca, edukacji tanecznej, popularyzacji tańca jako formy aktywności, inter-
dyscyplinarnej współpracy w procesie przygotowania spektaklu oraz scenicznej prezentacji 
tańca. W artykule omówione zostały m.in. rodzaje i możliwości oprogramowania dedykowa-
nego do pracy w obszarze tańca i innych sztuk performatywnych (Laban Writer, Laban Reader, 
Laban Dancer, Dance Forms, Isadora 2.0, Piecemaker i PM2GO) oraz systemy integrujące 
technologię motion capture i wirtualną rzeczywistość (virtual reality). Autorka podejmuje 
także refleksję nad konsekwencjami tych innowacji dla procesu twórczego, form prezentacji 
tańca, relacji między tancerzem a technologicznym otoczeniem spektaklu oraz sposobów 
angażowania i oddziaływania na widza. 

Słowa kluczowe: choreologia, technologie cyfrowe, oprogramowanie dla tańca, motion capture, 
wirtualna rzeczywistość, nowe media, interaktywność, taniec poszerzony
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SUMMARY

This article discusses modern applications of digital technologies in the field of dance and 
choreology, presenting selected examples of technological innovations in the process of virtual 
composition of choreography, digital movement notation, registration and documentation 
of dance, dance education, popularization of dance as a form of activity, interdisciplinary 
cooperation in the artistic process, and the stage presentation of dance. The article presents, 
among others, the types and capabilities of software dedicated to work in the field of dance and 
other performing arts (Laban Writer, Reader Laban, Laban Dancer, Dance Forms, Isadora 2.0 
Piecemaker and PM2GO), and systems that integrates motion capture technology and virtual 
reality. The author also takes a reflection on the consequences of these innovations for the 
creative process, ways of presenting dance, the relationship between dancer and technological 
environment performance, and ways to engage and impact on the viewer.

Key words: choreology, digital technologies, software for dance art, motion capture, virtual 
reality, new media, interactivity, augmented dance
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Niniejszy artykuł omawia wkład tancerzy-mężczyzn w rozwój sztuki baletowej. Pokazuje, 
że nie tylko zapoczątkowali oni tę dziedzinę ekspresji artystycznej, lecz także od samych 
początków jej istnienia rozwijali technikę tańca klasycznego i podwyższali poziom dworskich 
widowisk tanecznych, przyczyniając się do usamodzielnienia baletu jako formy sztuki. Zawód 
tancerza to zarazem jedna z najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych profesji, istniejąca już 
ponad 400 lat. Mimo arystokratycznego, dworskiego pochodzenia dzisiaj często ulega on 
dewaloryzacji, a samych tancerzy przedstawia się niejednokrotnie w krzywdzącym i nie-
korzystnym świetle. Taki niesprawiedliwy, stereotypowy wizerunek „facetów w rajtuzach” 
rozpowszechnia szczególnie chętnie kultura popularna, która wpływa niestety nieraz na poten-
cjalnych odbiorców kultury wysokiej. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi 
na postawione w tytule pytanie dotyczące statusu tancerza w kulturze wysokiej i popularnej, 
dzięki perspektywie historycznej i analizie dawnych i współczesnych źródeł.

Słowa kluczowe: mężczyzna, balet, płeć, stereotyp
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SUMMARY

The article describes male dancers contribution to ballet dance development. It shows that 
not only men initiated this particular artistic expression area but from the very begining of its 
existence, they developed classical ballet technique and increased the level of court dance spec-
tacle causing the ballet emancipation as a form of art. A dance profession, being 400 years old, 
belongs to the hardest and yet the most beautiful professions. Despite the court and aristocratic 
origin, nowadays it suffers from devalorisation, wheras dancers are often put in uncomfortable 
position. This unfair, stereotypical image of „guys in tights” is willingly spread by pop culture 
which affects potential high culture recipients. This article tries to answer the question asked 
in the title refering to a dancer status in high and pop culture thanks to historical perspective, 
data analysis and contemporary sources.

Key words: a man, ballet, sex/gender, stereotype
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Artykuł jest próbą przedstawienia części spuścizny artystycznej duńskiego choreografa doby 
romantyzmu – Augusta Bournonville’a ze szczególnym podkreśleniem wyjątkowości używa-
nych w jego baletach zestawów kroków tanecznych. Analizie zostały poddane niektóre z tych 
elementów tańca klasycznego, które w ciągu XIX- i XX-wiecznego rozwoju uległy zapomnie-
niu lub daleko idącemu przetworzeniu. Przybliżony został sposób nauczania w duńskiej szkole 
tańca klasycznego, schemat lekcji treningowej, podstawowe pozycje i położenia rąk, głowy, 
korpusu oraz szereg pozycji ciała, pas i enchaînements typowych dla repertuaru duńskiego. 
Przestawiono również różnice nomenklaturowe i wykonawcze w stosunku do współcześnie 
obowiązujących analogicznych elementów rosyjskiej szkoły tańca klasycznego, a omówienie 
poszczególnych elementów zostało poparte odpowiednimi ilustracjami.

Słowa kluczowe: August Bournonville, duńska szkoła tańca klasycznego, balet romantyczny, 
The Royal Danish Theatre, styl tańca, krok baletowy
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SUMMARY

The article is an attempt to introduce a part of artistic heritage of a Danish choreographer August 
Bournonville who worked in the Romanticism era and specifically emphasize the uniqueness 
of steps sets used in his ballets. The author has analysed some elements derived from classical 
dance but which were forgotten or deeply transformed within  XIX and XX century. The article 
concentrates on the way of teaching in Danish school of classical dance, scheme of a training 
lesson, basic positions for arms, head, corps as well as a wide range of a body position, „pas” 
and „enchaînements” typical for Danish repertoire. Performing and terminological differ-
ences in comparison to analogical elements of Russian school of classical dance of that time 
are also presented. The description of particular components is supported by corresponding 
illustration as well.

Key words: August Bournonville, Danish school of classical dance, romantic ballet, The Royal 
Danish Theatre, dance style, ballet step
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   Wayne McGregor to brytyjski choreograf tańca współczesnego, który znany jest ze specy-
ficznego języka ruchowego, a także łączenia tańca z filmem i sztukami plastycznymi, multi-
mediami i naukami biologicznymi, a w szczególności z kognitywistyką.

Jak sam deklaruje – jest absolutnym pasjonatem tańca, którym uwielbia się dzielić we 
wszystkich wymiarach odbioru tego medium.  Jego praca jest poświęcona również odnajdy-
waniu dróg rozwoju kreatywności człowieka, nie tylko w sztuce, ale i w szerszym aspekcie. 
Według niego jest to cecha, którą można trenować i wykształcić przy użyciu odpowiednich 
narzędzi szkolenia. Temu właśnie służyć ma opracowany przez niego i zaprezentowany 
w 2013 roku zbiór materiałów Mind and Movement, który zawiera autorską metodę nauczania 
kreatywności poprzez określone zadania ruchowe łączące działanie fizyczne z zaprogramo-
wanym odpowiednio trybem używania wyobraźni i obrazów mentalnych.

Według Wayne’a McGregora najbardziej zaawansowaną technologicznie częścią czło-
wieka jest jego ciało. Jest to coś, co nieustannie go fascynuje i prowokuje do badania granic 
jego ekspresji, a także poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów komunikowania się 
za jego pomocą z publicznością, by ją wzruszać i pomagać dostrzegać rzeczywistość w innym 
wymiarze. Choreografię  postrzega jako proces „fizycznego myślenia”, w którym ciało gra 
równie istotną rolę jak umysł. Jest to również proces złożony, bo związany z udziałem wielu 
osób, które uczestniczą w kreacji i współdzielą pewien myślowy tok związany z powstawaniem 

PAULINA WYCICHOWSKA
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dzieła: są to oczywiście projektanci, artyści sztuk wizualnych, tancerze, współpracujący cho-
reografowie, ale i ekonomiści, antropologowie, neurobiolodzy, naukowcy i kognitywistycy.

Przez ostatnie dwadzieścia lat Wayne McGregor i Random Dance dzięki programowi 
Mind and Movement zyskali pierwszorzędną reputację w dziedzinie edukacji i przygotowania 
wysokiej jakości innowacyjnych programów kreatywnego uczenia się dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym.

Słowa kluczowe: Wayne McGregor, Random Dance, kognitywistyka, umysł i ciało, taniec 
współczesny, trening kreatywności, choreografia, choreograf

SUMMARY

Wayne McGregor is a British contemporary dance choreographer. He is known for specific 
movement language and for combining dance with a film and plastic arts, multimedia, biolo-
gical sciences, particularly with cognitive science.

His activity is devoted also to find the ways of human creativity development not only in 
the art but also in broader aspect. According to McGregor, creativity is a feature which can 
be worked out and formed with proper tools. Therefore in 2013 he formulated and presented 
a set of materials Mind and Movement with his own method of teaching creativity throughout 
given movement activities which join phisical activity to properly adjusted imagination and 
mental pictures.

McGregor considers body as the most technologically advanced element of a human. The 
body is constantly fascinating and provokes to test the limits of possibilities to express and 
to search for the most effective ways of communications with the audience so that spectators 
are touched and able to see the reality in different dimention. Choreography for McGregor is 
a process of „phisical thinking” where body and mind are equally important. Making a cho-
reography is a complex activity with many individuals like designers, visual artists, dancers, 
cooperating choreographers but also economists, anthropologists, neurobiologists, scientists 
and cognitivists engaged in a proces of creation and sharing  a certain line of thinking con-
nected with the new work.

For the last twenty years Wayne McGregor and his Random Dance thanks to Mind and 
Movement programme have gained reputation in the field of education and have developed 
innovative, high quality programmes of creative learning for children, adolescence and adults 
both as individuals and groups.

Key words: Wayne McGregor, Random Dance, cognitive science, mind and movement, 
phisical thinking, contemporary dance, creative learning, choreography, choreographer
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Artykuł jest próbą spojrzenia na jedną z najwybitniejszych, ale jednocześnie zaliczanych do 
grona najbardziej kontrowersyjnych, postaci współczesnego świata muzycznego przez pryzmat 
relacji z tańcem i współpracy z wybranymi choreografami. Pierre Boulez urodził się  26 marca 
1925 roku w Montbrison we Francji, pierwotnie objawiał niezwykły talent matematyczny, 
który rozwijał w Saint-Etienne i Lyonie, a dopiero dużo później – w 1943 roku – wybrał 
paryskie konserwatorium muzyczne. Tam kolejno był uczniem Oliviera Messiaena (harmonia), 
Andrée Vaurabourg-Honegger (kontrapunkt) czy René Lebovitza (technika dodekafoniczna), 
którzy to w istocie ukształtowali Bouleza jako kompozytora określanego mianem największej 
nadziei muzyki francuskiej XX wieku. Jego artystyczne osiągnięcia na polu twórczym, a także 
dyrygenckim i organizatorskim sprawiły, że fenomen Bouleza znany jest w całym świecie. 
Na tym tle współpraca z choreografami Maurice’em Béjartem, Piną Bausch i Bartabasem 
objawia Bouleza jako artystę otwartego na taniec w aspekcie zestawiania swojej muzyki ze 
sferą ruchowo-przestrzenną i tym samym nadawania jej tzw. trójwymiaru czy nowych treści. 
Inną relacją była praca dyrygencka nad dziełami baletowymi innych kompozytorów – zwłasz-
cza Igora Strawińskiego. 

Słowa kluczowe: choreologia, taniec, balet, Pierre Boulez, Maurice Béjart, Pina Bausch, Bartabas
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SUMMARY

The article is an attempt to look at one of the most prominent and at the same time one of the 
most controversial figure of contemporary music world throughout his relation with a dance 
and cooperation with a few selected choreographers. Pierre Boulez was born on 26th March 
1925 in Montbrison, France. Primarily he appeared to be significantly gifted in mathematics 
what he developed in Saint-Etienne and Lyon, and then, much later in 1943, he chose the 
music conservatory in Paris where he was taught by Oliver Messiaen (harmony), Andrée 
Vaurabourg-Honegger (counterpoint), or René Lebovitz (dodecaphonic technique). They were 
those who shaped Boulez as a composer and the biggest hope of XX century French music. 
His artistic, conducting and managing achievements have made Boulez phenomenon known 
all over the world. That background and cooperation with choreographers like Maurice Béjart, 
Pina Bausch and Bartabas present Boulez as an artist opened to a dance in terms of juxtaposi-
tion of his music with a movement-spacial area giving the music so called three-dimensionality 
and new meanings. Other relation was a conducting work on ballet pieces created by various 
composers, especially by Igor Stravinsky.

Key words: choreology, dance, ballet, Pierre Boulez, Maurice Béjart, Pina Bausch, Bartabas 
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Pola Nireńska, uczennica Janiny Mieczyńskiej i Mary Wigman, w okresie międzywojennym 
była jedną z najbardziej znanych polskich tancerek (pochodzenia żydowskiego) uprawiających 
taniec wyrazisty, mimo iż zakres jej studiów tanecznych obejmował dużo szersze obszary 
technik tańca.

Artykuł jest próbą opisu twórczości choreograficznej artystki w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego i po drugiej wojnie światowej oraz wpływu Holocaustu na jej działalność 
artystyczną.

We wstępie autorka przedstawia postać Poli Nireńskiej, jako tancerki i choreografki w pierw-
szej połowie lat trzydziestych XX wieku, jej związki z Mary Wigman, a po opuszczeniu 
Niemiec – pracę artystyczną w szkole Janiny Mieczyńskiej w Warszawie oraz jej osiągnięcia 
na Międzynarodowych Konkursach Tańca Artystycznego w Warszawie (1933) oraz w Wiedniu 
(1934).

Następnie omawia pokrótce jej działalność artystyczną podczas lat na uchodźstwie (Włochy, 
Austria, Anglia i Stany Zjednoczone).

W zakończeniu próbuje dokonać analizy twórczości choreograficznej artystki po drugiej 
wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem prac podejmujących temat uchodźstwa 
i Zagłady.

Pamięci tych, których kochałam, których już nie ma
Holocaust w twórczości choreograficznej Poli Nireńskiej

The Memory of Those I Loved Who Are No More
Holocaust in Choreografic Works of Pola Nireńska

ALICJA IWAŃSKA
Instytut Sztuki PAN, Warszawa
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Słowa kluczowe: Pola Nireńska, choreografia, polski taniec modern w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, taniec modern w Europie i Stanach Zjednoczonych XX wieku, taniec modern 
w Waszyngtonie po drugiej wojnie światowej, polscy Żydzi, Holocaust, Jan Karski

SUMMARY

Pola Nireńska, a student of Janina Mieczyńska and Mary Wigman, during the inter-war period 
was one of the best known Polish dancers (with Jewish origin) who practised expressionist 
dance although the range of her studies included many more dance techniques.

This article is an attempt to describe Pola Nireńska’s choreographic work during inter-war 
period and after the II World War, as well as the Holocaust influence on her artistic activity.

 In the introduction the author presents Pola NIreńska as a dancer and a choreographer in 
the first half of the 1930s, her relations with Mary Wigman and after leaving Germany – her 
artistic work in Janina Mieczyńska dance school in Warsaw, also her successes at the Interna-
tional Artistic Dance Competition in Warsaw (1933) and Vienna (1934).

The author also shortly describes P. Nireńska’s artistic activity in exile (Italy, Austria, Great 
Britain, the United States of America).

At the end there is an attempt to analyse the choregraphic work after the II World War with 
particular fokus on exile and Holocaust issues.

Key words: Pola Nireńska, choreography, Polish modern dance in 1920s, modern dance 
in Europe and the USA in XX century, modern dance in Washington after the II World War, 
Polish Jews, Holocaust, Jan Karski
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Szkoła Tańców Henryki Bryś-Irauthowej istniała we Lwowie jeszcze przed I wojną światową. 
W latach 20. XX wieku Szkoła Tańców mieściła się we Lwowie w gmachu Teatru Hrabiego 
Skarbka i cieszyła się dobrą opinią. W latach 30. do spółki przystąpił syn Michał Irauth „Bryś”. 
W szkole prowadzono zajęcia z tańca klasycznego, a także z savoir-vivre’u, uczono podstaw 
tańców historycznych, takich jak lansjer czy kadryl, prowadzono indywidualne lekcje tańców 
towarzyskich. W latach 30. Szkoła Tańców mieściła się we Lwowie, kolejno przy ul. Batorego, 
Piłsudskiego i Czarnieckiego. 

Michał Irauth był muzykiem i grał na perkusji w dużych orkiestrach salonowych i tanecz-
nych z Schatzem w hotelu „George” we Lwowie, w Warszawie, w „Adrii” Moszkowicza 
z Orkiestrą Kataszka-Karasińskiego i z Wiktorem Osieckim. 

Klientami kursów i gośćmi wieczorków tanecznych byli: studenci, urzędnicy, uczennice 
gimnazjów żeńskich im. Królowej Jadwigi, Urszulanek i Pensji Pani Zofii Strzałkowskiej. 

Na dancingach grali w różnych okresach następujący muzycy: Kurtycz, Załęski, Rossa, 
Sobota, Tenczar, Wójcik, Broszniowski, Twardowski, Wesołowski, Radzki oraz wielu innych. 
Michał Irauth był zapraszany do prowadzenia kursów, m.in.: w Kole Kulturowym Ormian, 
w TSL-u (Towarzystwo Szkoły Ludowej), w Kasynie Oficerskim 6 Pułku Lotniczego w Brze-
żanach. W czasach okupacji sowieckiej i niemieckiej Henryka  Bryś-Irauthowa wspomagała 

AGNIESZKA GORCZYCA 
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Lwowska Szkoła Tańców Henryki Bryś-Irauthowej
i jej syna Michała we wspomnieniach wnuka Henryki – 
Andrzeja Irautha

Lwow Dances School of Henryka Bryś-Irauth
and Her son Michał in the Memoirs of Henryka’s Grandson –
Andrzej Irauth

Adres do korespondencji / Corresponding author: gorczyca@chemia.uj.edu.pl



266

konspirację AK, a jej synowa pomagała polskim żółnierzom ściganym przez NKWD. Szkoła 
Tańców Henryki Bryś-Irauthowej i syna Michała przestała istnieć w 1944 roku. Henryka 
Bryś-Irauthowa  z synem Michałem w 1945 roku zamieszkała w Krakowie. 

Po śmierci została pochowana w Krakowie na Rakowicach, a jej syn, Michał i wnuk, 
Andrzej Irauth – historyk i muzyk, spoczęli na Cmentarzu Batowickim.

Słowa kluczowe: Szkoła Tańców Henryki Bryś-Irauthowej, Michał Irauth „Bryś”, Andrzej 
Irauth

SUMMARY

Lwow Dances School of Henryka Bryś-Irauth exsisted in Lwow even before the the First 
World War. In 1920s the Dances School was situated in the Count Skarbek Theatre House 
and enjoyed a good reputation. Michal Irauth „Bryś” joined the company in 1930s. The school 
provided a classical dance course, savoir-vivre course, basics of historical dances such as the 
lancers, or the quadrille, individual lessons of social, popular dances were available as well. 
In 1930s the school was located in Lwow successively at Batorego Street, Piłsudskiego Street 
and Czarneckiego Street.

Michał Irauth was a musician. He played the percussion in big salon and dance orchestras 
with Schatz in George Hotel in Lwow, in Moszkowicz’s Adria Hotel in Warsaw with Katasz-
ka-Krasiński Orchestra and with Wiktor Osiecki.

The course participants and guests of dance evenings were mainly university students, 
clerks, students of Queen Jadwiga Middle-School or Ursuline Sisters  Female Middle-School 
and Mrs. Zofia Strzałkowska’s  Girls Boarding School. Many musicians appeared in various 
periods during dance parties ie. Kurtycz, Załęski, Rossa, Sobota, Tenczar, Wójcik, Brosznio-
wski, Twardowski, Wesołowski, Radzki and others. Michał Irauth led the courses in The 
Armenian Culture Association, in The Society of Public School (Towarzystwo Szkoły Ludowej 
TSL), in The Officers Residence of the 6th Air Regiment in Brzeżany. At the time of german 
and soviet occupation Henryka  Bryś-Irauth supported the Home Army (Armia Krajowa AK) 
conspiracy and her daughter-in-law helped Polish soldiers pursued by NKVD (The People’s 
Commissariat for Internal Affairs). Lwow Dances School of Henryka Brys-Irauth and her son 
Michal ceased to exsist in 1944. Henryka Bryś-Irauth together with her son Michał moved 
to Kraków in 1945. After death she was buried in Kraków in Rakowicki Cementary and her 
son – Michał and grandson – Andrzej Irauth (historian and musician) in Batowicki Cementary.

Key words: Dances School of Henryka Bryś-Irauth, Michał Irauth „Bryś”, Andrzej Irauth
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