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Abstrakt
V příspěvku se zaměříme na pozici tance v úvahách o „stávání se divochem“ portugalského
filosofa a estetika Josého Gila, jejichž originální návaznost na myšlenku stávání se nelidským
francouzských  postrukturalistů  Gilleuse  Deleuze  a  Felixe  Guattariho  je  zřejmá.  Nejprve
představíme Gilovo  pojetí  rozdílu  mezi  společností  historickou,  a  tedy  politickou,  a
společností prehistorickou (kmenovou, tradiční), tedy – z hlediska historických společností –
divošskou. Zatímco je tradiční společnost znakovým systémem s určitým režimem bytostně
spjatá takovým způsobem, že se příslušný režim stal netematickým, je politická společnost k
určitému znakovému systému vztažena výslovně. Tato rozdílnost se významným způsobem
ozřejmuje  v  tělesné  realizaci  kmenových  rituálů  a  politických  ceremoniálů.  Zatímco v
tradičních  společnostech  nezabraňuje  dodržování  symbolismu  rituálu  určité  uvolněnosti  v
jeho  konkrétním  ztělesňování,  v  historických  společenstvích  je  provádění  ceremoniálních
pohybů výrazně reglementovanější. 
Dále  zdůrazníme,  že se  kmenová  či  prehistorická  tělesná  uvolněnost  odráží  zejména  v
tanečních  pohybech.  Z  tohoto  hlediska  se  využití  tanečních  pohybů,  v  moderní  tendenci
vymanit se z reglementujícího symbolismu, tedy v tendenci „stávání se divochem“, jeví jako
legitimní.  V  příspěvku se  nakonec budeme podrobněji  věnovat  vztahu  těla  a  moci,  a
především  Gilovu  pojetí  tance  jako  „infrajazykové“  artikulace  v konfrontaci  s
„metajazykovou“  artikulací  kulturního  a  politického  systému.  Směřování  Gilových  úvah
poukazuje na  to,  že  právě  přemrštěné  kódování  vede  k  vlastnímu popření  a  bezvýhradné
podřízení symbolickému řádu k nezbytnosti jeho překladů, a tedy k jeho rozrušení. Z tohoto
hlediska se taneční gestikulace ukazuje jako jeden z nejzřejmějších způsobů opouštění vysoce
kódovaného  společenského  systému,  jako  prostředku  uvolňování  se  z politického  kódu,
kterému má sloužit.
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