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VZPOMÍNKA                                                        

         
         S příšerným zvukem si sedla na postel. Bolela ji snad celé tělo. Ale bolest byla 
na denním pořádku. Tak už to prostě u vysloužilých baletek bývá. Vysloužilých 
baletek! Panebože, zní to hrozně! Vždyť mám teprve čtyřicet jedna let a už jsem 
v důchodu. Padla na ni chuť zavzpomínat si na začátky svého působení v Národním 
divadle. Otevřela malou truhlici, na jejímž dně ležela videokazeta. Obsahovala záznam 
premiéry její první choreografie. Viděla mladou, dvacetiletou dívenku hladit chodidly 
jeviště. Ta ladnost, ta elegance… Ale teď? Jenom vyjít po schodech mi dělá potíže! 
Byl vůbec tanec dobrou volbou povolání? 
         Při sledování videa jsem myslela také na zkoušky, které trvaly čtyři hodiny den 
co den. Zrovna běžela část, jež se mi nedařila. Ach, jak já se při ní nadřela. Přišla jsem 
z hodiny domů a pokračovala v nácviku. V hlavě mi stále duněly výkřiky lektorky. 
„Hlavu výš! Postoj! Do-lů! Chceš vystoupení zvládnout, nebo ne?! Raz, dva, tři, 
čtyři!“ Měla jsem všeho plné zuby. Mé spolužačky si onou dobou užívaly někde 
v kavárně podzimního podvečera a já trénovala na pitomou premiéru, na kterou bude 
pozvána stejně jen ta snobská smetánka, jež se mnou neprohodí ani pohled.  Jak já 
supěla! 
         Zkoušky chodily pořád dokola a asi jako každému mladému člověku se i mně  ty 
stereotypy  strašně hnusily. Spát jsem chodila s pláčem. Myslela jsem, že se ze všeho 
za chvíli zblázním. Deprese už při mém, teprve prvním velkém vystoupení! Ale jak se 
na sebe tak koukám, poznat na mne nic nejde. Vypadám tam velice klidně, až 
naivně… asi přetvářka. Nebo ne? 
       Ačkoliv jsem celý taneční svět nenáviděla, cosi mě nutilo nepřestávat. Ono cosi 
byla láska. Čistá láska k řemeslu, i když tanec se nedá nazvat doslova řemeslem.  
Přece jenom, něco dobrého by se na procesu zkoušek našlo. V tomto případě zaujímá 
„něco“ klíčovou pozici. I ono slavné mládí nese, jak každý ví, strasti, častokrát 
v podobě zamilovanosti a rozchodů. Jediným východiskem z těchto slepých uliček se 
stalo rozbít stěnu. Zničit zeď plnou emocí, jež mi bránila normálně „fungovat“ dál, 
což za mne vždy odčinil tanec. 
         Jakmile se člověk navlékne do těch sukýnek a botiček, postaví se do určité 
pozice, zaslechne první impuls hudby, všechno z něj spadne někam dolů, případně  
do diváků. Jedním mávnutím ruky odhodí jeden problém, druhým pohybem nohou ten 
další a skokem vymaní z hlavy třeba i tři naráz. Ovšem pamatuji si, že největší radost 
mi udělala profesorka, když pustila píseň s optimistickou melodií. Nejenom ony 
pohyby, ale také hudba napomáhala zahojení všech ran. To pak člověk nemůže jen tak 
skončit. Jako kdyby nemocný vyhazoval léky.  
        Výhodné je, že při tanci vlastně přenášíme naše emoce (které ovlivňuje hudba)  
na obecenstvo. I kdyby ty emoce měly být záporné, divák z toho bude nadšený. Spojí 



se má raněná duše s tělem jako prostředkem k vyjadřování. Tanec je mluva tělem 
vytvořená v duši za noty dané písně. 
       Teď, právě teď přichází moje sólo! Rozbíhám se, zvedám ruce a skáču! Ale co to? 
Padám! Dopadla jsem na kotník, pomozte mi někdo! Marně buším na obrazovku 
televizoru. Na tento pád si vůbec nevzpomínám. Počkat, cože? Vstávám? Tančím dál, 
všechny části těla tančí dál, jen pochroumaný kotník se nepohybuje. … další důkaz, že 
tancem mluvíme. I kdyby vám pořezali rty, komunikovat nepřestaneme.  

             Záznam představení končí, belhám na děkovačku za bouřlivého potlesku. Jak tak 
na sebe koukám, odpovídám si na otázku, zdali byl tanec dobrou volbou. Byl! 
Znamenal, pardon, znamená pro mne očistu, souhru těla a duše, způsob komunikace, 
vášeň a sílu překonávat sama sebe. Bez něho bych už dávno seděla před zdí ve slepé 
uličce. Mé tělo je zničené od neustálého pohybu, avšak duše pořád tančí. A možná 
mám popraskané rty od mluvy, ale uvnitř mě to pořád křičí!  


