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Roderyk Lange był badaczem, który swój warsztat naukowy tworzył, wykorzystując dorobek 
modernistycznie zorientowanej choreologii oraz wielu bardzo różnych nurtów etnologii (m.in. 
fenomenologii, strukturalizmu i funkcjonalizmu). Wpłynęło to na postrzeganie Profesora przez 
wielu współczesnych jako osoby zorientowanej na przeszłość, a nie na współczesność i przy-
szłość. Artykuł ten jest próbą ukazania, że twórczość Roderyka Langego zaprzecza powyż-
szym sądom, gdyż wiele zanalizowanych i przebadanych przez badacza mechanizmów służyć 
ma zrozumieniu współczesności. Niniejszy tekst dokonuje omówienia najistotniejszych z tego 
punktu widzenia źródeł. Pracę podzielono na cztery obszary zagadnień: kultura taneczna we 
współczesnych badaniach w obliczu polaryzacji kulturowej „wieś – miasto”; zastosowanie 
sztuki w procesie edukacji (w tym na szczeblu wyższym), rekreacji i rehabilitacji; zastoso-
wanie tradycyjnych formuł w świecie współczesnym, w końcu – sytuacja obecna i przyszłość 
antropologii tańca.

Słowa kluczowe: taniec, kultura współczesna, urbanizacja, ruralizacja, edukacja, rekreacja 
i rehabilitacja, antropologia tańca
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SUMMARY

Roderyk Lange was a researcher who created his scientific artistry using the achievements 
of modern oriented choreology and many different ethnology trends (e.g.: phenomenology, 
structuralism, functionalism). It has made many today’s researches see Professor as a person 
directed to the past and not to the present or the future. The article is an attempt to prove that 
Roderyk Lange’s work stays in opposite to these opinions because many of his analysed and 
explored processes can be used as a tool to understand the present times. The article describes 
the most important, from this point of view, Lange’s works and is divided into four areas: dance 
culture in present studies in the face of cultural polarisation “rural – urban”; using the art in 
the education process (on higher level as well), recreation and rehabilitation; using traditional 
formulas in present world, and the last but not the least – the present situation and the future 
of dance anthropology.

Keywords: dance, contemporary culture, urbanisation, ruralisation, education, recreation and 
rehabilitation, dance anthropology
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Artykuł omawia poglądy Jana Ostrowskiego-Naumoffa dotyczące tańca. Ten polski pra- 
kseolog, filozof i krytyk teatralny jest autorem m.in. opublikowanego w 1938 roku artykułu 
pt. Zagadnienia estetyczne tańca widowiskowego.

W artykule Ostrowski-Naumoff przywołuje definicje tańca takich autorów jak Władysław 
Witwicki, Curt Sachs, Frank Thiess i Stanisław Ossowski oraz własną – dotyczącą tańca wido-
wiskowego. Następnie autor porusza kwestie związane z gestem i skupia się na klasyfikacjach 
Carla Blasisa i Pierre’a Gratioleta, proponując jednocześnie swoją typologię gestów i ruchów. 
Przypomina także poglądy François Delsarte’a oraz nawiązuje do przemyśleń na ten temat 
takich autorów jak Maurice Emmanuel, Curt Sachs i Marcel Jousse.

Ostrowski-Naumoff postrzegał taniec jako zjawisko estetyczne, które pomaga tworzyć i inte-
grować wspólnotę. Może być również fenomenem autonomicznym, obywającym się bez muzyki. 
Autor uważał, że możliwe jest przywrócenie harmonii witalnej opartej na ruchu i geście, która 
ukazywałaby świat w samym ruchu ciała.

Artykuł poświęcony refleksji estetycznej o tańcu Ostrowskiego-Naumoffa jest próbą przy-
wrócenia nazwiska badacza do obiegu naukowego w Polsce. Wydaje się, że cennym będzie, 
by jego publikacje częściej pojawiały się w bibliografiach choreologicznych i estetycznych.

Słowa kluczowe: ruch, gest, taniec, przedstawienie, widowisko, scena
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SUMMARY

The article presents the opinion of Jan Ostrowski-Naumoff on dance. This Polish praxeologist, 
philosopher and theatre critic is the author of an article published in 1938 entitled The aesthetic 
issues on performance dance.

In his article Otrowski-Naumoff recalls the dance definition created by Władysław Wit-
wicki, Curt Sachs, Frank Thiess, Stanisław Ossowski and his own – referring to the performing 
dance. The author also mentions the issues connected with a gesture and focuses on classifica-
tion made by Carl Blasis and Pierre Gratiolet suggesting at the same time his own typology of 
gestures and movements. Ostrowski-Naumoff recalls François Delsarte’s opinions and refers 
to Maurice Emmanuel, Curt Sachs and Marcel Jousse’s consideration on this subject.

Ostrowski-Naumoff perceived dance as an aesthetic phenomenon which helps to create 
and integrate a community. It can also be an autonomic phenomenon foregoing music. The 
author thought that it is possible to restore vital harmony based on a movement and a gesture 
that would present the world in a body movement.

The above article dedicated to Ostrowski-Naumoff’s aesthetic reflection on dance is an 
attempt to reintroduce the researcher’s name to academic circles in Poland. The possibility of 
finding this name in choreological and aesthetic bibliographies seems valuable.

Keywords: movement, gesture, dance, performance, show, stage
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Autor zwraca uwagę na fakt, iż taniec w najpopularniejszych wykładniach słownikowych 
zwykle określa się jako ruch pozostający w związku z rytmem, czy nawet ruch w jakiś sposób 
podporządkowany rytmowi. Ten związek definiuje się, wskazując na koneksje tańca z muzyką, 
czasem jednak – zwykle wtedy, kiedy wykładnie słownikowe starają się uwypuklić samodziel-
ność i samoistność sztuki tanecznej – rytm staje się, zazwyczaj bliżej nieokreślonym, upo-
rządkowaniem ruchu. Artykuł omawia kategorię rytmu, przy czym większą uwagę położono 
na jego powiązania ze sztuką taneczną. Pytanie szczegółowe stanie się pytaniem ogólnym, 
a owa ogólność ukaże tęsknoty metafizyczne zarówno rytmu, jak i tańca. Te dwie katego-
rie ukazane zostały jako porzucone, przynajmniej przez dyskurs logosowy. W szczególności 
greckie słowo rythmos nakreślone jako poprzednik logosu, nie tyle jako przodek, ale raczej 
jako prawowity król, który został pozbawiony władzy przez uzurpatora. Tego typu przed-
stawienie logosu, jako uzurpatora właśnie, jest chyba najbardziej kłopotliwym momentem 
tekstu, niemożliwym do pominięcia, bo wpisanym w samą naturę poszukiwania. Odpowiedź, 
która pojawia się, wydaje się bowiem atrakcyjna i kusi zatrzymaniem. Autor sądzi, że mamy 
jednak do czynienia z jakimś zawierzeniem i może nie dynastycznym zawierzeniem, ale próbą 
ocalenia tego, co dawne i nie do końca już zrozumiałe.

Słowa kluczowe: rytm, miara, kształt, Platon
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SUMMARY

The author focuses on the fact that a dance in the most popular dictionary interpretation usually 
is described as a motion in relation to a rhythm or even a motion subjected in a way to the 
rhythm. This relation is defined by indicating the connection of a dance with music, however, 
sometimes when the dictionary definition tries to emphasise the autonomy and independence 
of a dance art – the rhythm becomes usually unspecific motion arrangement. The article 
describes the rhythm category but with emphasising its relation with a dance art. The specific 
question will become the general question and this generality points the metaphysic longing 
both of the rhythm and a dance. These two categories are presented as abandoned ones by the 
language (logos) discourse. Particularly the Greek word rythmos defined as a predecessor of 
logos, not as much as an ancestor but more as a legitimate king who was deprived of authority 
by an usurper. The way of presenting logos as an usurper is the most problematic part of the 
text , at the same time impossible to omit because it is built in the searching nature. The answer 
that occurs seems to be attractive and tempting. The author thinks that it is more a kind of 
confidence, maybe not a dynastic one but an attempt to save what is bygone and not clearly 
comprehensible now.

Keywords: rhythm, measure, shape, Plato
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Duński choreograf i pedagog August Bournonville był także pisarzem i publicystą, a do jego 
najwcześniejszych dzieł należy Nytaarsgave for Dandseyndere eller Anskuelsaf Dandsen som 
skjøn Kunst og behagelig Tidsfordriv. Tłumaczenie na język angielski stało się dla autorki arty-
kułu inspiracją do próby przybliżenia polskiemu czytelnikowi treści tego dzieła. Nytaarsgave 
for Dandseyndere… zawiera osobiste uwagi autora o romantycznej sztuce tańca. Poruszona 
jest kwestia zasadności mówienia o tańcu jako sztuce pięknej, ponadto przytoczony został opis 
cech, którymi tancerz sceniczny powinien się charakteryzować, a także zaprezentowano wykaz 
niezbędnych dla artysty scenicznego tanecznych ćwiczeń technicznych. Bournonville opisuje 
także różnice i podobieństwa pomiędzy tańcem artystycznym a tańcem salonowym, dołączając 
zestaw uwag wykonawczych dla tancerzy ze sfer wytwornych. Swoje dzieło, skierowane do 
szerokiej publiczności głównie w celach popularyzatorskich i dydaktycznych, Bournonville 
kończy uwagami na temat koniecznego i nieuchronnego postępu w tańcu, którego wyrazem 
w epoce autora jest działalność Augusta Vestrisa.

Słowa kluczowe: August Bournonville, balet romantyczny, taniec jako sztuka piękna, A New 
Year’s Gift, Nytaarsgave for Dandseyndere, technika tańca, taniec salonowy
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SUMMARY

Danish choreographer and teacher August Bournonville was also a writer and publicist and 
Nytaarsgave for Dandseyndere eller Anskuelsaf Dandsen som skjøn Kunst og behagelig Tids-
fordriv belongs to his earliest works. The English translation became an inspiration for the 
author of the article to familiarize Polish readers with Bournonville’s work. Nytaarsgave for 
Dandseyndere… encloses personal remarks on the romantic dance art. It also covers the issue 
of validity of talking about a dance as beauty art. There is also a description of all the features 
that should characterised a stage dancer and a list of dance techniques exercises indispensable 
for a stage artist. Bournonville describes also differences and similarities between artistic dance 
and ballroom dance adding a list of practical remarks for a high society dancer. Bournon-
ville’s work was addressed to a broad public mainly with a popularizing and educational aim 
and finishes with remarks on necessary and unavoidable dance development which, at the 
Bournonville’s time, is embodied by August Vestris and his work.

Keywords: August Bournonville, romantic ballet, dance as beauty art, A New Year’s Gift, 
Natyaarsgave for Danseyndre, dance technique, ballroom dance
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Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wzajemnych związków zachodzących między 
modą a sztuką baletową w XX i XXI wieku. Punktem wyjścia do rozważań staje się prześle-
dzenie oddziaływania słynnych tancerzy i tancerek (m.in. Isadory Duncan, Anny Pawłowej, 
Wacława Niżyńskiego) oraz Baletów Rosyjskich Siergieja Diagilewa na modę, przede wszyst-
kim żeńską, zarówno w wymiarze haute couture, jak i prêt-à-porter. Kolejnym zagadnieniem 
jest kwestia podejmowania przez słynnych projektantów mody (m.in. Yves Saint Laurent, 
Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier) prób tworzenia kostiumów tanecznych do spektakli 
baletowych oraz omówienie wpływu tej współpracy na wizualny kształt przedstawienia 
i jego interpretację. Osobne podrozdziały poświęcone zostały takim elementom tanecznej 
garderoby jak: paczka, baletki oraz pointy, które jako odzież szczególnie reprezentatywna 
dla sztuki baletowej inspirują wielu projektantów mody do zmiany ich tradycyjnego wize-
runku. W zakończeniu artykułu znajdują się rozważania dotyczące adaptowania scenicznych 
kostiumów tanecznych jako ubiorów codziennych, a także ukazane jest zjawisko wcielania 
się tancerzy baletowych w rolę modeli, prezentujących na światowych wybiegach kolekcje 
słynnych projektantów mody.

Słowa kluczowe: balet, moda, kostiumy, projektant mody

AGNIESZKA NAREWSKA
Uniwersytet Jagielloński

Balet na wybiegu
O wzajemnych związkach mody i sztuki baletowej
w XX i XXI wieku

Ballet on a Catwalk
On Mutual Relation Between Fashion and Ballet Art
in 20th and 21st Century

Adres do korespondencji / Corresponding author: agnieszka.narewska@doctoral.uj.edu.pl



94

SUMMARY

The aim of the article is to indicate mutual relation between fashion and ballet art in 20th and 
21st century. The starting point for above mentioned consideration is the influence of famous 
male and female dancers (e.g.: Isadora Duncan, Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky) and Serge 
Diaghilev’s The Ballet Russes on fashion, most of all – the female one, both in haute couture 
and in prêt-à-porter. Another issue is the attempt taken by famous fashion designers (e.g.: 
Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier) to create dance costumes for ballet 
performances and the discussion this influence on the visual shape and interpretation of the 
performance. Separate sections of the paper are devoted to a few items of ballet clothing – 
tutu, ballet shoes, points. All of them are significant for ballet art and as such they inspire 
many fashion designers to change their traditional image. At the end of the article, the author 
considers the process of a stage costume shifting to casual clothes and the phenomenon in 
which ballet dancers play the role of models presenting fashion designers’ collection on the 
world’s catwalks.

Keywords: ballet, fashion, costumes, a fashion designer
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Pytanie „Co to znaczy zrekonstruować taniec?” postawione przez Martina Nachbara w tekście 
Training Remembering stało się punktem wyjścia do projektu „Twórczość choreograficzna Poli 
Nireńskiej na tle niemieckiego tańca ekspresjonistycznego. Rekompozycja” realizowanego, 
w ramach V edycji programu „Muzyczne białe plamy” Instytutu Muzyki i Tańca w 2015 roku, 
rozwiniętego w ramach Stypendium Twórczego Prezydent m.st. Warszawy w 2018 roku. 
W projekcie Practice as Research autorka zastosowała metodę odpowiedzi artystycznej jako 
sposobu na rekompozycję choreografii na podstawie siedmiu zdjęć, kilku zdań oraz zacho-
wanych w Niemczech praktyk tanecznych szkoły Mary Wigman oraz tekstów i warsztatów 
z metod pracy innych niemieckich tancerzy dwudziestolecia międzywojennego. Badaniem 
objęto prace Poli Nireńskiej wystawiane w latach 1929–1935. Rezultatem jest choreografia 
sceniczna Po Krzyku, będąca artystyczną odpowiedzią na choreografię Krzyk Poli Nireńskiej 
z 1933 roku. Praca nie jest jednak rekonstrukcją Krzyku, chociaż nawiązuje do tytułu i kilku 
zdań opisu, inspirowanej motywem rozpaczy, choreografii Shout z 1986 roku. Tematem bada-
nia jest bowiem rekompozycja stylu tanecznego na podstawie historycznych źródeł, a nie 
rekonstrukcja konkretnego utworu. 

Słowa kluczowe: Pola Nireńska, Mary Wigman, Ausdruckstanz, odpowiedź artystyczna, 
rekonstrukcja tańca, rekompozycja tańca, Practice as Research
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SUMMARY

The question “What does it mean to reconstruct a dance?” posted by Martin Nachbar in his 
text Training Remembering was a starting point for the project “Pola Nireńska’s choreographic 
output with German expressionistic dance in the background. Recomposition” – as part of 
the fifth edition of “Blank Pages of Music” by The Institute of Music and Dance in 2015 and 
developed over the scholarship foundet by The President of the Capital City of Warsaw in 
2018. In Practice as Research project, the author used the artistic response method as a way 
to recompose the choreology basing on seven pictures, a few sentences and dance practices of 
Mary Wigman school preserved in Germany as well as texts and workshops on work methods 
of other German dancers from Interwar period. The research embraced Pola Nireńska’s works 
shown between 1929–1935. The choreography “After the shout” (“Po krzyku”) is the author’s 
artistic response to the Pola Nireńska’s choreography “The Shout” (“Krzyk”) from 1933. 
However, this work is not a reconstruction of “The Shout”, although there is a connection 
with a title and description inspired by the despair motive of Shout choreography from 1986. 
The subject of the study is the dance style recomposition basing on historic sources and not 
the reconstruction of a specific work.

Keywords: Pola Nireńska, Mary Wigman, Ausdruckstanz, artistic response, dance reconstruc-
tion, dance recomposition, Practice as Research
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Sidi Larbi Cherkaoui jest choreografem, który w pierwszej dekadzie XXI wieku osiągnął 
znaczące sukcesy. Jego podejście ujawniło potencjalnie nowe możliwości współczesnego 
teatru tańca. Przedstawienia Cherkaouiego są rozbudowane pod względem dramatycznym, 
a ich charakterystyczną cechą jest zaangażowanie w problematykę społeczną. Równocze-
śnie technika taneczna i bogactwo środków artystycznych podporządkowane są intelektualnej 
wymowie spektakli. Nośnikiem zawartości symbolicznej jego inscenizacji jest zarówno ruch 
i gest, jak również muzyka, dźwięk, elementy słowne i scenograficzne. Potencjał warsztatowy, 
polistylistyczność, przekraczanie granic formalnych i gatunkowych współistnieją z wielokul-
turowością typową dla współczesnego europejskiego teatru tańca. Choreograf, który budo-
wał swą karierę po wstrząsie 11 września 2001 roku, w swych najważniejszych spektaklach 
przedstawia dramatyczne zderzenie współczesnej tożsamości i stosunku do tradycji. Podej-
mowane dylematy poznawcze i moralne odzwierciedlającą najbardziej dramatyczne wątki 
postnowoczesności. Szczególne miejsce zajmują tu wątki autobiograficzne, ilustrujące proces 
kształtowania się tożsamości w wielokulturowym świecie. Aby uchwycić ten proces, arty-
sta wprowadza do spektakli tanecznych dialogi w różnych językach, celowo wzmacniające 
poczucie wyobcowania. Dzięki specyficznemu połączeniu oddziaływania różnych środków 
choreograf zyskuje efekt synkretycznego teatru tańca o głębokim związku pomiędzy treścią 

IZABELA SZATRAWSKA
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przekazu a formą. Niepowtarzalne bogactwo i intensywność symboliki duchowej i intelek-
tualnej w mowie ciała, w dźwiękach muzyki, w słowie – tworzą wielowymiarową przestrzeń 
scenicznego komunikatu.

Słowa kluczowe: Sidi Larbi Cherkaoui, taniec, choreografia, teatr tańca, teatr flamandzki, 
synkretyzm w tańcu, transgresja w kulturze, kultura symboliczna.

SUMMARY

Sidi Larbi Cherkaoui is a choreographer who achieved significant successes in the first decade 
of the 21st century. His approach has revealed potentially new possibilities of contempo-
rary dance theatre. Performances are dramatically expanded and their characteristic feature 
is involvement in social issues. At the same time, the dance technique and the richness of 
artistic means are subordinated to the intellectual meaning of the shows. The carrier of the 
symbolic content of his staging is both movement and gesture, as well as music, sound and 
verbal elements of scenography. The technical potential, polystylism, crossing formal and 
genre boundaries coexist with the multiculturalism of contemporary European dance theatre. 
The choreographer who built his career after the shock of September 11th, 2001, in his most 
important performances presents a dramatic clash of contemporary identity and attitude to 
tradition. A special place is occupied by autobiographical themes, illustrating the process 
of shaping identity in a multicultural world. To capture this process, Cherkaoui introduces 
to dance performances dialogues in various languages, deliberately reinforcing the feeling 
of alienation. Thanks to the specific combination of the influences of different means, the 
choreographer gains the effect of a syncretic dance theatre with a deep connection between 
the content and the form of the message. The unique opulence and intensity of spiritual and 
intellectual symbolism included in body language, in sounds of music, in word messages – 
create a multi-dimensional space of the stage message.

Keywords: Sidi Larbi Cherkaoui, dance, choreography, dance theatre, Flemish theatre, syn-
cretism in dance, transgression in culture, symbolic culture
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Tekst poświęcony jest praktyce Lisy Nelson (ur. 1949), autorki partytury zestrajania (ang. 
tuning scores), która polega na badaniu sposobu, w jaki patrzymy na taniec, a także na próbie 
odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w tańcu odgrywać może zmysł wzroku w sprzężeniu z innymi 
zmysłami i jak obserwacja ta wpływa na sposób poruszania. Praktyka opisana jest na przykła-
dzie uczestnictwa autorki artykułu w warsztatach z Lisą Nelson i Scottem Smithem w dniach 
15–19 kwietnia 2015 roku w ramach programu Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu (Art 
Stations Foundation by Grażyna Kulczyk). Partytury zestrajania ukazane są jako sposób pracy 
z ucieleśnioną percepcją w działaniu, w którym zasadniczą rolę odgrywa uważność. 

Słowa kluczowe: praktyka tańca, taniec współczesny, partytury zestrajania, choreografia, per-
cepcja, ucieleśnienie, uważność
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SUMMARY

The article is devoted to Lisa Nelson (born 1949) and her practice – the author of Tuning 
Scores which investigate the way we look at a dance, and is an attempt to answer the question 
how important for a dance is the sight together with other senses and how this observation 
influences the way we move. The author of the article attended the workshop with Lisa Nelson 
and Scott Smith on 15–19th April 2015 in Art Station Foundation by Grażyna Kulczyk in 
Poznań, Poland. Tuning Scores are presented as a way of working with embodied perception 
in action in which the most important is awareness.

Keywords: dance practice, contemporary dance, tuning scores, choreography, perception, 
embodiment, awareness
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Zagadnienia takie jak zestrojenie ciała i umysłu w tańcu oraz uprzestrzennianie ciała i jego 
gra z otoczeniem stały się z jednej strony przedmiotem filozofii, z drugiej – tematem tańca. 
Wyraźny zwrot w rozumieniu tańca podbudowany jest badaniami, głównie natury filozoficznej 
i psychologicznej. W artykule autorka przygląda się wybranym wątkom fenomenologicznym 
i enaktywnym: środowiskowemu ujęciu poznania według Jamesa Gibsona, sensomotorycz-
nej koncepcji percepcji według Alvy Noëgo i Kevina O’Regana oraz idei myślenia-w-ruchu 
Maxine Sheets-Johnstone. Następnie egzemplifikuje teorie myślenia, poznania i percepcji 
w działaniu, przywołując taneczno-improwizatorską praktykę Lisy Nelson – Tuning Scores. 
Ów taniec stanowi zdaniem autorki kwintesencję tożsamości ruchu, procesów myślenia i per-
cypowania, jak również może być ujmowany jako swoisty kognitywny trening.

Słowa kluczowe: percepcja, improwizacja, partytury zestrajania, fenomenologia, enaktywizm, 
myślenie-w-ruchu, trening poznawczy
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Poruszam się, więc myślę! Fenomen myślenia w ruchu
na przykładzie tańca improwizowanego:
przypadek Tuning Scores Lisy Nelson

I Move so I think! The Phenomenon of Thinking in Motion
with an Example of Dance Improvisation:
the Case of Tuning Scores by Lisa Nelson

Adres do korespondencji / Corresponding author: sfrydrysiak@swps.edu.pl



160

SUMMARY

The issues like tuning a body and a mind in a dance and putting the body in a space context, 
its acting with a surrounding have become the subject of philosophy and dance. A significant 
turning point in dance understanding is supported by researches of mainly philosophical and 
psychological nature. The author of the article is observing some chosen phenomenological 
and enactive threads: the issue of perception in the context of surrounding by James Gibson, 
sensomotoric concept of perception by Alvy Noë and Kevin O’Regan and the idea of think-
ing-in-motion by Maxine Sheets-Johnstone. Hereafter the author exemplifies the theories of 
thinking, recognition and perception in action recalling dance improvisation practice – Tuning 
Scores by Lisa Nelson. For the author, this kind of a dance is the essence of movement identity, 
thinking and perception processes. It can also be captured as a specific cognitive training.

Keywords: perception, improvisation, tuning scores, phenomenology, enactivism, thinking-in-mo-
tion, cognitive training
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Artykuł stanowi część projektu „Funkcje i metody dystrybucji uwagi we współczesnym teatrze 
tańca”. Prezentuje wstępny zarys metodologii opracowywanej na potrzeby badań, a uwzględ-
niającej w sposób równorzędny trzy paradygmaty: fenomenologiczny, kognitywny oraz prak-
tyczny, wprowadzony poprzez strategie praktyki-jako-badania. Pierwsza część tekstu stanowi 
refleksję metodologiczną, w której przedstawiane są potencjalne korzyści i zagrożenia wyni-
kające z interdyscyplinarnych badań w wiedzy o tańcu. Wyjaśnione zostają także przesłanki 
teoretyczne, które uzasadniają zastosowanie wskazanych dyskursów w badaniu złożonego 
problemu uwagi u współczesnych tancerzy. W drugiej części tekstu zaprezentowana zostaje 
wstępna analiza praktyk warsztatowych Fighting Monkey – autorstwa Jozefa Frucka i Lindy 
Kapetanei – przeprowadzona w oparciu o zbudowany wcześniej aparat teoretyczno-pojęciowy. 
W sposób szczególny opisane zostają strategie i procesy uczenia się rozpoznawalne w analizo-
wanych ćwiczeniach, a także ich potencjalny wpływ na możliwości poznawcze oraz praktykę 
twórczą uczestniczących w warsztacie tancerzy.

Słowa kluczowe: percepcja, psychologia kognitywna, fenomenologia, praktyka-jako-badanie, 
taniec współczesny
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Interdisciplinary Analysis of a Dancer’s Attention Issue
in the Context of Fighting Monkey Workshop
by Jozef Fruck and Linda Kapetanei
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SUMMARY

The article becomes a part of a project “Functions and methods of attention distribution in 
contemporary dance theatre”. It presents initial sketch of methodology formulated for the 
research and including in a equal way three paradigms: phenomenological, cognitive and 
practical implemented by the strategies of practice-as-research. The first part of the text rep-
resents the methodological reflection in which all the potential benefits and threats resulted 
from interdisciplinary research on dance knowledge are presented. The author also explains 
the theoretical premises that justify the use of given discourses in the research over a com-
plicated issue of contemporary dancers’ attention. The second part of the article presents the 
initial analysis of workshop practice Fighting Monkey by Jozef Fruck and Linda Kapetanei. 
The analysis was carried basing on theoretical and practical framework created earlier. Strat-
egies and processes of learning recognized in analysed exercises are described in a detailed 
way as well as their potential influence on cognitive capacity and creative practice of dancers 
involved in the workshop.

Keywords: perception, cognitive psychology, phenomenology, practice-as-research, contem-
porary dance
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Artykuł przedstawia historię voguingu, umiejscawiając jego początki w nowojorskiej kultu-
rze balowej lat 20. XX wieku i ukazując ewolucję tańca w Ameryce, a następnie na gruncie 
międzynarodowym, w kontekście społecznym i obyczajowym. Funkcje bali określone są jako: 
rekreacyjna, artystyczna i społeczna (ze szczególnym uwzględnieniem potencjału emancy-
pacyjnego). W dalszej części artykułu autorka omawia współczesną formę funkcjonowania 
voguingu w Polsce i inspiracje czerpane z tego tańca, jego znaczeń i konotacji przez artystów 
i artystki sceny tańca współczesnego. Podejmuje również próbę opisu choreotechnicznego 
voguingu. Jeśli chodzi o materiały źródłowe, autorka korzysta z filmów dokumentalnych, 
opracowań internetowych, obserwacji własnej, obserwacji uczestniczącej oraz informacji od 
członków i członkiń polskiej sceny voguingowej. W opisie choreotechnicznym posługuje się 
terminologią kinetograficzną i terminologią opartą na zastosowaniu metody effort graphu 
w wersji ustabilizowanej przez prof. dr. hab. Roderyka Langego.

Słowa kluczowe: voguing, vogue, bal, taniec, choreotechnika, wykluczenie, drag, queer
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SUMMARY

The article describes the voguing history placing its beginning in the New York ball culture in 
the 20’s of the 20th century and shows the dance evolution in the USA and then internationally 
in social and moral context. The balls function are defined as recreational, artistic and social 
(with a special focus on emancipator potential). In the article, the author also presents the 
up-to-day form of voguing in Poland, inspiration derived from this dance, its meanings and 
connotations used by male and female artists of contemporary dance. The author also tries to 
make a choreotechnic description of voguing. As far as the sources are concerned, the author 
uses documental films, on-line materials, her own observation, participating observation and 
information from male and female members of Polish voguing stage. In choreotechnic descrip-
tion the author employs kinetographic terminology and terminology based on the effort graph 
method in the version normalised by Prof. Roderyk Lange.

Keywords: voguing, vogue, ball, dance, choreotechnique, exclusion, drag, queer
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Artykuł zawiera analizę fantazmatów dotyczących pochodzenia Gitanos oraz nazwy sztuki, 
którą stworzyli. Autor podejmuje także próbę odpowiedzi na pytanie, kto wykreował dzi-
siejsze oblicze flamenco, i wskazuje zarówno na skomplikowane dzieje tej sztuki, jak też 
na szereg uogólnień, zafałszowań czy uproszczeń, które funkcjonują w powszechnej świado-
mości. Wiele z tych fantazmatów wynika z niejasnej historii przybycia Gitanos do Europy, 
jak również z ich celowych działań mających ułatwić przystosowanie się tego ludu do życia 
na nowym terenie. Jest to też efekt blisko trzech wieków zepchnięcia tej grupy na margines 
społeczeństwa hiszpańskiego. W konsekwencji proces ich adaptacji odbywał się w ukryciu, 
a świadectwa o nim były fragmentaryczne. Pojawiająca się w połowie XIX wieku, a przyjęta 
potem nazwa sztuki Gitanos – „flamenco”, nadal wymaga wyjaśnienia. Część wytłumaczeń jej 
pochodzenia to fantazmaty, których zadaniem jest nie tyle objaśnić genezę nazwy, co ukazać 
jej starodawne pochodzenie i związki z innymi kulturami. 

Gitanos przyjmowali bowiem wpływy kulturowe ludów napotkanych na szlaku ich 
wędrówki i łączyli je ze swoim dziedzictwem. Znaczącą rolę w dziejach flamenco odgry-
wały osoby mające tylko częściowo lub niemające cygańskiego pochodzenia, m.in. Silverio 
Franconetti, Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Carmen Amaya, Paco de Lucia, Carlos 

KRZYSZTOF HLINIAK

Flamenco – zdarzenie magiczne czy wiedza?
Fantazmaty o pochodzeniu Gitanos,
nazwie ich sztuki i jej twórcach

Flamenco – a Magical Event or Knowledge?
Phantasms on Gitanos Descent,
their Art Name and their Creators
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Saura. Do rozwoju tej sztuki przyczyniali się więc zarówno Gitanos, jak i payos, czyli osoby 
niebędące Romami. 

Obraz flamenco jest więc zdecydowanie bardziej wielowymiarowy, niż może się wyda-
wać, i jednocześnie cały czas ulega zmianom w miarę rozwoju samej sztuki, jak też badań 
nad historią Romów.

Słowa kluczowe: flamenco, Andaluzja, Hiszpania, taniec, muzyka, śpiew, duende, Romowie, 
Cyganie, Gitanos, Silverio Franconetti, Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Carmen 
Amaya, Paco de Lucia, Carlos Saura, kultura hiszpańska, palos flamenco, etnocentryzm, fan-
tazmat

SUMMARY

The article consists of analysis of phantasms referring to Gitanos descent and the art name 
they created. The author makes an attempt to answer the question who made today’s image 
of flamenco and he lists both complicated history of this art and a broad range of generalisa-
tions, distortions and simplifications existing in common awareness. Many of these phantasms 
result from obscure history concerning the Gitanos arrival in Europe as well as from their 
purposeful actions undertaken to make the adjustment of living in a new place easier. It is also 
a result of almost three hundred years of living in the Spanish margins. As a consequence, 
the process of their adaptation was hidden and evidences sketchy. The name Flamenco as the 
name of Gitanos art appeared in the half of 19th century but still needs clarification. Part of 
explanation of its descent are phantasms and their task is not to explain the genesis of the name 
but to show its old-time descent and relations with other cultures. Gitanos adopted cultural 
influences of people encountered on their migration and joined them with their own heritage. 
A significant role in flamenco history acted people with partial or even without Gypsy descent, 
e.g.: Silverio Franconetti, Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Carmen Amaya, Paco de 
Lucia, Carlos Saura. Thus both Gitanos and payos – people who are not Romani contributed 
to flamenco development. 

Flamenco image is definitely more multivariate than it seems to be. Together with a devel-
opment of the flamenco art as such and the Romani history research, it still undergoes trans-
formations.

Keywords: flamenco, Andalusia, Spain, dance, music, singing, duende, Romani people, Gypsy 
people, Gitanos, Silverio Franconetti, Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Carmen Amaya, 
Paco de Lucia, Carlos Saura, Spanish culture, palos flamenco, ethnocentrism, phantasm
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Na przełomie XIX i XX wieku Indie ogarnęła fala napięć politycznych, ekonomicznych, 
a także religijnych i kulturowych. Obserwowano pojawienie się ugrupowań nacjonalistycznych, 
które przybrały wspólną, zjednoczoną formę i za cel postawiły sobie odzyskanie tożsamości 
narodowej i kulturowej. Równocześnie zmieniało się prawo indyjskie, które działało w oparciu 
o model brytyjski. Zmiany prawne negatywnie wpłynęły na środowiska tancerek indyjskich, 
w tym na artystki tamilskie (Indie Południowe). Owe społeczno-kulturowe i polityczne prze-
miany, które objęły ówczesne Indie, spowodowały wykreowanie przez określone elity rządzące 
i artystyczne narodowej, klasycznej sztuki tańca bharatanatjam. Celem działań takich osób jak 
Rukmini Dewi czy Krishna E. Iyer stało się podkreślenie wyjątkowości i niezwykłej wartości 
kultury indyjskiej, jak również uświadomienie Hindusom potrzeby dbania o nią. Tę wyjątko-
wość wspierała również swoją sztuką znakomita tancerka Tańdźawur Balasaraswati, uosabia-
jąca czystą tańdźawurską tradycję muzyczno-taneczną. Podobnie i dzisiaj artyści związani ze 
sztuką sceniczną, a także niszowymi środowiskami „teatru i tańca źródeł” odwołują się do 
swojej najstarszej spuścizny, przekazu wielkich przodków – muzyków i nauczycieli tańca. 
Kontynuują dawną tradycję, chociaż realizują ją w nowym otoczeniu i w nowej odsłonie. 

Słowa kluczowe: taniec indyjski, Rukmini Dewi, Balasaraswati, nać, bharatanatjam, dewadasi, 
patronat, tancerki, kolonializm, prawo indyjskie
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Bharatanatyam – a Contemporary Classical Indian Dance
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SUMMARY

At the turn of 19th and 20th century India faced a wave of political, economic, religious and 
cultural tensions. Nationalistic groups with common, united form worked with the aim of 
regaining cultural and national identity. At the same time the Indian law, earlier based on 
British regulation, was changing as well. Legislative changes had negative impact on female 
dancers, especially on Tamil artists (Southern India). In the whole India these social, cultural 
and political transformation caused the creation of national classic dance art bharatanatyam 
made by specific ruling and artistic elites. The aim for people such as Rukmini Devi or 
Krishna E. Iyer was to underline the uniqueness and remarkable value of Indian culture and 
make Indian people aware of the great need to cherish it. This uniqueness was also supported 
by a great dancer Tanjore Balasaraswati who personified pure Thanjavur music and dance 
tradition. Today’s artists connected with stage art and niche community of “theatre and dance 
origin” refer to the oldest heritage and the message of the greats – musicians and dance teach-
ers. They continue the old tradition although realised in new surroundings and in a new version.

Keywords: Indian dance, Rukmini Devi, Balasaraswati, nautch, bharatanatyam, devadasi, 
patronage, female dancers, colonialism, Indian law
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Artykuł porusza historię przemian tradycyjnego tańca żydowskiego. Na jego skomplikowane 
dzieje składają się wieki życia Żydów w rozproszeniu, a zatem bardzo różnorodne wpływy 
innych kultur na niektóre elementy tradycji, które z czasem ulegały zmianom. Ruch syjoni-
styczny, a później ideologia nowo powstałego państwa Izrael postulowały utworzenie spójnego 
języka również na gruncie sztuki, w tym także tańca, który miałby być ważnym elementem 
integrującym społecznie i tożsamościowo twórczym.

Po 1948 roku niezwykle skomplikowana demograficznie sytuacja kraju stanowiła ogromne 
wyzwanie wobec wielkiej różnorodności kulturowej. Poszukiwanie wspólnych elementów 
tradycji okazywało się w wielu przypadkach niewystarczające. Pojawił się zatem postulat 
tworzenia nowej kultury, czerpiącej – na wzór amerykańskiej idei melting pot – z zaso-
bów zarówno świeżych emigrantów, jak i tych, którzy zamieszkiwali ziemie palestyńskie 
od dawna. 

Rezultatem takiej fuzji były tańce tworzone na użytek kibucowych wspólnot, wpisujące 
się w nurt ideologiczny młodego państwa i łączące w sobie elementy różnorodnych tradycji 
przystosowanych do nowych czasów. Jednak w dłuższej perspektywie takie działania okazały 
się nie do końca skuteczne, pozostawiając na społecznym marginesie całe grupy nieprzysto-
sowanych i odrzuconych.

AGNIESZKA JEŻ

Tradycyjny taniec w Izraelu
wobec problemu tożsamości narodowej

Traditional Dance in Israel
in the Face of National Identity Issue
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Izraelska „nowa tradycja” i kształtująca się kultura nowego państwa, w tym również taniec, 
są w dalszym ciągu poddawane dynamicznym przemianom, także ze względu na stale zmienia-
jącą się sytuację demograficzną i polityczną. Stanowi to niezwykle ciekawe pole do przyszłych 
badań i obserwacji.

Słowa kluczowe: taniec izraelski, taniec żydowski, taniec chasydzki, tożsamość, Izrael

SUMMARY

The article addresses the issue of traditional Jewish dance transformation in history. Its com-
plicated story consists of centuries for Jewish people living in the dispersion and therefore 
various influences of different cultures on some elements of tradition which, over time, have 
undergone changes. The Zionist movement and later on the ideology of newly established 
Israel postulated formation of a coherent language in art as well as in dance which was sup-
posed to be a significant element of social integration and identity creative.

After 1948 extremely demographically complicated situation of the country presented 
a huge challenge in the face of great cultural diversity. Searching for common tradition ele-
ments turned to be insufficient.

A postulate appeared – to create a new culture, which like American idea of so called melt-
ing pot, would derive from recourses of fresh emigrants as well as from those, who had lived 
in Palestinian land for centuries. Dances created for kibbutz communities, complying with 
ideology of a new country and joining elements of various traditions adjusted to new times 
were the result of this fusion. Nevertheless in long perspective these actions were not effective 
and they left at the margins of a society the whole groups of the vulnerable and rejected. Israeli 
“new tradition” and developing culture of a new country, with dance as well, are still under-
going dynamic transformations, also because of unstable demographic and political situation. 
It becomes a very interesting line for further research and observation.

Keywords: Israeli dance, Jewish dance, Hasidic dance, identity, Israel
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Pod koniec drugiej dekady XXI wieku wskaźniki demograficzne zarówno w Polsce, jak 
i na świecie ukazują tendencję do szybkiego starzenia się społeczeństw. Wraz ze zmianami 
profilu wiekowego ludności następuje transformacja priorytetów w prowadzonej przez orga-
nizacje międzynarodowe oraz krajowe polityce społecznej. Coraz więcej uwagi poświęca się 
polityce senioralnej, która stanowi przestrzeń do działania w wielu obszarach funkcjonowania 
osób starszych. Taniec towarzyski seniorów w Polsce i na świecie stanowi atrakcyjną formę 
aktywności fizycznej, społecznej i kulturalnej, a także wpisuje się w główne założenia glo-
balnych oraz krajowych wytycznych dotyczących działań na rzecz osób w wieku senioralnym.

Słowa kluczowe: taniec towarzyski, taniec towarzyski seniorów, taniec seniorów
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Seniors Ballroom Dance in Poland and in the World
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SUMMARY

At the end of the second decade of 21st century demographic indicators both in Poland and in 
the world show the tendency to rapid ageing of populations. Together with changes in popula-
tion age structure, transformation of priorities in social policy led by national and international 
organisations is observed. More and more attention is focused on senior policy which becomes 
a space for various activities concentrated on elderly people. Seniors ballroom dance in Poland 
and in the world becomes an attractive form of physical, social and cultural activity. It also 
covers the main assumptions of global and national guidelines on activities in favour of seniors.

Keyword: ballroom dance, seniors ballroom dance, seniors dance
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