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Abstrakt 

Ve své práci bakalářské práci nastiňuji vývoj dandysmu a pokouším se popsat, jak na tento 

fenomén nahlíží dnešní (literární) teoretici. Tento původně společenský fenomén se v postavě 

Lorda Byrona pojí s romantismem a rozšiřuje se o literární a myšlenkové postoje, Baudelaire 

promýšlí koncepci krásy a modernity, Oscar Wilde reprezentuje dekadentní estetiku konce 

století, českým dandym je Arthur Breiský. Ve své práci se věnuji také dnešním projevům 

dandysmu – na jedné straně stojí neo-konzervatismus, estetika campu na straně druhé. Mezi 

základní principy dandyvského gesta patří stylizace – zásadní funkci má povrch, dandy 

stylizuje sebe sama do podoby artefaktu, svou individualitu vyjadřuje skrze oblečení (nebo 

radikálněji skrze vlastní tělo). Z tohoto důvodu věnuji pozornost také módě jakožto 

prostředku (uměleckého) vyjádření.  

Klíčová slova  

Dandy, povrch, maska, stylizace, estetismus, mystifikace, modernita, dnešní projevy 

dandysmu, sebetvorba. 
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Abstract 

In my thesis for a bachelor degree I introduce the evolution of dandyism and I try to describe 

how this phenomenon is viewed by present-day (literary) theoretitians. This originally social 

phenomenon is embodied in the figure of Lord Byron, connected to romanticism and is 

broaden by literary and intellectual stances where Baudelaire contemplates concept of beauty 

and modernity, Oscar Wild represents the decadent aesthetic of the end of the century and 

where the Czech dandy is Arthur Breisky. In my thesis I also address contemporary 

expressions of dandyism – neoconservatism on one side and the esthetics of camp on the other 

side. Amongst the basic principles of dandyism belongs stylization – underlying function is 

surface, dandy stylizes himself into the image of an artifect, his individuality expressed 

through clothes (or more radically through his own body). For this reason I also pay attention 

to a fashion as a medium of (artistic) expression. 

Keywords  

Dandy, surface, mask, stylization, aesthetics, mystification, contemporary expression of 

dandyism, self-creation. 
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Úvod 

Abychom mohli hovořit o dandysmu a jeho proměnách, je třeba si tento pojem vymezit. 

Abychom mohli sledovat reflexi tohoto pojmu, je třeba si určit, kdo dandym vlastně je, kdo 

by jím chtěl být, ale není, kdo by jím být mohl, ačkoliv se za něj sám nepovažoval.  

Ovšem jen těžko lze nalézt takovou definici, která by vystihovala dandyho ve všech jeho 

proměnách a zahrnovala vývoj tohoto fenoménu.  

V průběhu vývoje dandysmu se můžeme setkat s několika změnami jeho pojetí. Dandysmus 

se nejprve objevuje jako společenský fenomén, později přechází do literatury. Také v (post) 

moderně se projevují některé jeho znaky. Za současné dandye můžeme považovat pop stars, 

mediální celebrity, jakými jsou herci, zpěváci či sportovci.  

Otázkou zůstává, jestli dandysmus, jak ho pojímají dnešní autoři a literární teoretici, je stále 

tímtéž dandysmem jako v devatenáctém století. Přesněji řečeno, můžeme se ptát, zdali tyto 

projevy můžeme vůbec nazývat dandysmem a zdali je dandysmus vůbec přenosným pojmem.  

Ve své práci bych chtěla postihnout změny, které nastaly ve vývoji tohoto fenoménu, jak na 

dandysmus nahlíží (nejen) dnešní teoretici, jakými aspekty se zaobírají a jak si tento pojem 

předefinovávají. Zároveň se pokusím nalézt souvislosti mezi dandysmem a literární a 

uměleckou stylizací.  

V úvodu své práce musím zdůraznit, že se chystám popsat pouze vybrané názory a pohledy na 

dandysmus. Dandy, jak jej já popisuji, je ideální postavou, konstruktem tvořeným zejména 

Breiského Kvintesencí dandysmu, Wildovými texty a také teoretickými pracemi Françoise 

Coblence a Güntera Erbeho.  Ve své práci jsem se snažila využít co možná nejširší repertoár 

literárně teoretických textů mapujících vývoj dandysmu i jeho jednotlivé aspekty. Jistě by 

bylo možné nalézt i jiné pohledy na dandysmus než zde popsané, ale však není možné (v 

mezích bakalářské práce) je všechny zohlednit.  
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1. Kdo je dandy 

1.1 Kdo je dandy 

Dandy je projektem sebe sama, je svým vlastním dílem. Svou osobnost vkládá pouze a jedině 

do tohoto díla. Jakékoliv jiné snažení by bylo popřením tohoto konceptu. Postupem času se 

ovšem toto pojetí mění a můžeme se setkat s dandym básníkem, umělcem. Původní dandy byl 

však performer, jeho látkou byl jen on sám, jeho osobnost.  

Dandy pěstuje kult vlastního já, celý svůj život věnuje sebetvorbě a své estetické prezentaci. 

Jeho cílem je dokonalost. Prosazuje se na poli módy, oslňuje svou elegancí, v konverzaci je 

sebejistý a pohotový, budí rozruch svou impertinencí.  

Netvoří žádné trvalé hodnoty, jeho dílem je život a toto dílo je přirozeně určeno k zániku. 

Svou osobnost musí neustále obnovovat, neboť existuje fixován jen v přítomném okamžiku. 

Trvalá identita je pro něho nedostupná, pomíjivost překonává neustálou tvorbou sebe sama.  

Ideální dandy neexistuje, je to jen konstrukt. Původně se dandy objevuje pouze ve 

společenské oblasti, později přechází i do literatury. Můžeme se setkat s dandym literátem, 

politikem, literární postavou, hvězdou show businessu, možností je celá řada. „Je tolik 

dandysmů, jako je dandyů.“
1
 Dandy je individualista, osobnost, tedy neopakovatelný. Přesto 

můžeme rozlišit několik typů dandysmu.  

Na základě dějin dandysmu od sebe můžeme oddělit jeho dva základní typy. Zástupcem 

prvního typu je Brummell, jehož dandysmus byl životním postojem, druhý typ reprezentuje 

Byron, jakožto představitel romantického dandysmu básníka. S Byronem se pojí literární 

dandysmus 19. století. Postavy těchto děl kopírují brummellovský model s jeho 

impertinentními způsoby chování (jako Byronův Don Juan) (Coblence 2003: 17). 

Dandy je svobodný tím, že sám si určuje své hodnoty a zákony, není nikomu povinován. 

Právě tato svoboda je v dandyovském gestu něčím moderním, je základem moderního 

humanismu. 

1.2 Dandysmus v literatuře 

Dandy se poprvé v literatuře objevuje jako postava módních románů, tzv. fashionable novels. 

Tyto romány čtenářům nabízely voyerský pohled do života aristokracie. Příkladem takového 

                                                           
1
 Breiský, A: Kvintesence dandysmu, Brno, Zvláštní vydání 1993, s. 9.  
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románu je například Disraeliho Vivian Grey (Erbe 2002: 71). Poté se v rámci anglomanie 

přenáší také do francouzské literatury. 

Dandysmus se do Evropy dostává skrze postavu lorda Byrona. Ten původně společenský 

postoj rozšiřuje o literární a myšlenkové postoje. Zásadní je ovlivnění vztahu autora k dílu. 

Pro autora-dandyho je typická určitá nedbalost v psaní, ležérnost a lehké pohrdání vlastním 

dílem.
2
 Typický dandy se totiž nezajímá o nic jiného kromě sebe, vše ostatní je jen nevinná 

zábava, zabíjení času. Autor-dandy toto pravidlo musí dodržet. 

Někteří autoři se pokusili spojit dandysmus s vlastní životní praxí; byli jimi např. Charles 

Baudelaire či Oscar Wilde. V českém prostředí je to Arthur Breiský, který reprezentuje 

literární a uměleckou dandyovskou stylizaci, která se stala i jeho životní stylizací.  

1.3 Původ slova dandy 

Podle slovníkových definic je dandy „a man who affects extreme elegance in clothes and 

manners; a fop”,
3
 „a man unduly devoted to style, smartness, and fashion in dress and 

appearance”,
4
 tedy někdo, kdo extrémně dbá o svůj zevnějšek. 

Na počátku 19. století se slovo dandy objevuje jako hovorový výraz pro nápadného muže 

zajímajícího se o módu. Toto označení vytlačilo to dosud používané výrazy jako „swell“, 

„fop“ a „exquisite“, objevující se kolem slova „beau“ (Erbe 2002: 17-18). 

 „Dandysmu by se dalo použít jako vhodné nálepky pro každé chování, které je alespoň 

trochu překvapivé – nebo jím být chce –, pro každý postoj, který v daném prostředí působí 

nesourodě či nečekaně, pro kult vlastního já, jenž se v případě potřeby vydává za etiku.“ 

(Coblence 2003: 9) 

Předchůdci dandyů se nazývali macaronies. Toto označení je odvozeno od názvu klubu, ve 

kterém se setkávali – Macaroni Clubu. Věnovali se zábavě, hazardu, milostným 

dobrodružstvím a také cestám do zahraničí (hlavně do Itálie). V oblibě měli bílou barvu – 

nosili bílé kabáty s diamantovými sponkami, bílé nákrčníky, krátké bílé kalhoty, bílé 

punčochy a černé střevíce s podpatky. Macaronies nebyli galantními kavalíry, zásadní pro ně 

byla jejich elegance. Více než o ženy se zajímali o sebe.
5
 Právě enormní zájem o módu a 

eleganci je pojí s dandyi.  

                                                           
2
 Staněk, J.: Romantismus a dandismus, in Estetika 41, č. 1/2, 2005, s. 15.  

3
 The American Heritage Dictionary of the English language, Boston, Houghton Mifflin 2000, s. 440.  

4
 Tulloch, S., ed.: The Oxford Dictionary and Thesaurus, Oxford, Oxford University Press 1995, s. 361.  
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Na první pohled by se mohlo zdát, že dandy je totéž jako snob. Ale tyto dva pojmy nejsou 

totožné. Dandy se od snoba liší tím, že se nepokouší předstírat příslušnost ke společenské 

vrstvě, ke které nepatří. Snob se chce stát členem společnosti, přeje si být přijat. Dandy 

naopak usiluje o vyloučení. Pro snoba je elegance prostředkem k začlenění (Coblence 2003: 

108-110), dandy se skrze ni snaží vyniknout. Snob ctí veřejné mínění a společenské meze, pro 

dandyho jsou typické drzost, výstřednost a risk. 

„Snob se neodvažuje přiznat, že vzhled je jeho jediná starost. Brummell hlásal, že ‚je to 

umění, kterému lze zasvětit celý život’. Lehkomyslnost, kterou snob naoko opovrhuje, měl 

dandy naoko za důležitou.“ (Coblence 2003: 110) Pro dandyho je předstírání a skutečnost 

jedno a totéž. Snob tento postoj nedokáže dotáhnout do konce.  

„Sám proti sobě tak snob zůstává v zajetí hodnot, které ho odsuzují, v zajetí autentičnosti, jež 

ho má za pokrytce, a on ji přesto nedokáže odmítnout, neboť až příliš ctí zavedený řád a 

složitou morálku, neboť až příliš touží po příslušnosti k sektě, která podle jeho mínění 

odpovídá posledním požadavkům vybraného vkusu. Snobovi by dandyho osamocenost 

nemohla vyhovovat.“ (Coblence 2003: 11) 

Dandy není ani gentleman, rozdíl mezi nimi tkví v tom, že dandy nebere život vážně. 

Gentleman má mnoho zájmů, hlavně ženu, která však dandyho nezajímá. Gentleman se 

přizpůsobuje konvencím, dandy je překonává a inspiruje nové.
6
 

1.4 Etymologie 

Původ slova dandy je zastřený, jednotliví autoři nabízí různá vysvětlení. Pojem dandy by 

mohl pocházet z dětského rýmu „Jack-a-Dandy”, který se objevuje na konci 18. století na 

hranicích Anglie se Skotskem jako označení impertinentního, směšného člověka. Další 

možností vzniku tohoto označení je písnička „A Yankee Doodle Dandy” pocházející ze 70. let 

18. století v Anglii, která zpívala se v Amerických koloniích. Jejím autorem byl Angličan, 

který si dělal legraci ze vzhledu amerických vojáků (Erbe 2002: 17-18).  

Dalšími možnostmi jsou: odvozenina od indického „dandi“ – vysoký úředník indické veřejné 

služby, nebo odvozenina od zdrobnělé formy Andy, Andrew (mužný, mužský), dále 

                                                                                                                                                                                     
5
 Kroutvor, J.: Dandy & manekýna, Brno - Žabovřesky, Vetus Via 1999, s. 56.  

6
 Breiský, A.: Kvintesence dandysmu, Brno, Zvláštní vydání 1993, s. 15.  
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odvozenina z anglického „dandle“ (skotsky „dandill“), což v Anglii 18. století označovalo 

něco jako vznešenost. Může to být také jméno dnes už neznámé historické osoby.
7
 

  

                                                           
7
 Meinhold, R.: Der Mode-Mythos: Lifestyle als Lebenskunst - Philosophisch-anthropologische Implikationen der 

Mode, Würzburg, Königshausen & Neumann 2005, str. 108. 
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2. Anglický dandy 

2.1 George Bryan Brummell – dandysmus v Anglii 

Na počátku dandyovské tradice stál George Bryan Brummel. Brummell byl výhradně dandym 

a ničím jiným, svůj život zasvětil práci na sobě samém. Byl znám svou elegancí, bonmoty i 

impertinencí. I přes svůj nearistokratický původ si podmanil aristokracii, stal se arbiterem 

elegantiarum a diktoval módu na dvoře budoucího krále Jiřího IV.  

2.2 Brummelův původ 

Dandysmus se zrodil v Anglii v postavě George Brummella. Brummell nebyl původem 

aristokrat, ale narodil se do vznešeného prostředí. Byl synem osobního sekretáře tehdejšího 

ministerského předsedy Lorda Northa. Vzdělání získal na prestižních univerzitách – Oxfordu 

a Etonu. Po smrti otce získal velké dědictví a najal si dům v luxusní londýnské čtvrti 

Mayfair.
8
 Na studiích v Etonu se Brummell seznámil s princem Waleským, což byl první krok 

k jeho společenskému vzestupu. Princ byl jeho ochráncem a mecenášem, zajistil mu i krátkou 

vojenskou kariéru, ale hlavním Brummellovým úkolem bylo zásobovat prince radami ohledně 

oblékání. Mezi Brummellem a princem vzniklo důvěrné přátelství. Ačkoliv byl princ o 16 let 

starší než jeho chráněnec, akceptoval ho ve všem, co se týkalo módy. Brummell se stal 

arbitrem elegancí, diktoval módu a dobrý vkus u dvora. Měl velký vliv nejen na prince, ale i 

na celý dvůr a členy královské rodiny. Jeho kariéra nebyla výsledkem štěstí, ale otevřenosti 

anglické společnosti k talentovaným lidem, kteří se dokázali vypracovat.  

2.3 Arbiter elegantiarum 

V 21 letech se Brummell stal arbiterem elegantiarum, což byla institucionalizovaná moc 

soudce elegance. V této době byl vkus nestálým pojmem, neexistovala pevně daná a neměnná 

pravidla módy. Právě arbiter elegantiarum rozhodoval v pohyblivé a různorodé oblasti módy 

(Coblence 2003: 103). Jeho úkolem bylo starat se o to, jak by se měl skutečný gentleman 

chovat a oblékat. Díky svému neobyčejnému talentu diktoval módu a vkus anglické high 

society. I přes svůj původ se stal absolutním vládcem na poli módy a high life. 

Brummellovi však nešlo o začlenění do společnosti. Chtěl opanovat aristokracii bez toho, aby 

si musel přisvojit její způsoby. „Dandysmus měl v sobě pánovitou údernost, smělost, která jej 

neustále stavěla do krajnosti a mimo veškeré snahy o integraci. Kdo se mu oddal nadmíru, 

obracel naruby pravidla etikety a v nejmenším se neohlížel na společenské konvence, 

                                                           
8
 Stevenson, N. J.: Kronika módy, přel. Pacnerová, Jana, Praha, Fortuna Libri 2011, s. 26.  
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Brummell se hlásil ke svému nízkému původu a ještě jej nadsazoval – obyčejný švihák 

dychtící po uznání, by se jej snažil leda zastírat nebo úplně zapomenout. Dandy hlasitě křičel 

do světa svou touhu po vládnutí – a snad až příliš hlasitě, aby bylo lze uvěřit, že takový byl 

vrcholný zájem dandysmu.“ (Coblence 2003: 81-82) 

Ale ačkoliv Brummell vtipkoval na účet aristokracie, ve věcech módy ho absolutně uznávala. 

Jeho oblek byl jejím vzorem, určoval jak pánskou, tak dámskou módu.  

2.4 Beau Brummell 

Brummell byl svými současníky označován jako Beau Brummell. Byl posledním z dynastie 

anglických módních králů – „beaus“. „Beau“ bylo tehdejší označení pro někoho, kdo věnoval 

speciální pozornost tomu, jak vypadá, což se týkalo hlavně oblečení (Erbe 2002: 25). „Beau“ 

mu však neříkali jen kvůli vzhledu, ale hlavně kvůli jeho eleganci. Avšak „[…] v rámci 

elegantní tradice stojí despotický a výstřední dandy daleko od umírněnosti krasavců, přestože 

bývají obě skupiny často směšovány“ (Coblence 2003: 86). Rozdíl mezi krasavcem a dandym 

tkví v dandyho modernosti. Krasavci reprezentují pařížskou eleganci ducha, pro dandyho 

nejsou krása ani harmonie podstatné. Dandy má za cíl překvapovat, ne okouzlovat. 

Díky vkusu ve věcech stylu získal Brummell brzy vedoucí roli v londýnském módním světě. 

Byl členem známých klubů, navštěvoval plesy a užíval si protekci a přátelství prince 

Waleského (budoucího krále Jiřího IV.) i dalších členů královské rodiny a vysoké šlechty.  

2.5 Brummelův charakter 

Brummell měl vynikající vkus, elegantní vzhled, byl duchaplný. To vše odpovídalo obrazu 

gentlemana v době, kdy anglická vyšší třída ještě neztratila smysl pro luxus a eleganci. Jeho 

silnou stránkou byla nejen elegance, ale kombinace ideálu gentlemana a extravagantního 

krasavce (Erbe 2002: 9). Brummell ovšem nebyl dokonalý galantní gentleman zajímající se o 

ženy. Sice se choval a oblékal zdrženlivě a umírněně, byl ale znám svou ironií, impertinencí, 

drzostí i krutostí. Jeho záměrem bylo upozornit na sebe, jeho impertinence kontrastovala 

s jeho elegancí, a právě v kontrastu vše vynikne více.  

2.6 Brummelův vzhled 

„Dandy se vyznačoval střídmým, avšak dokonalým oblečením, vyžíval se v nenápadných 

odstínech ‚máslově žluté’ a ‚hnědožluté’ barvy. Prádlo měl vždy čisté, upravené. Z dandyho 

toalety se stal nejproslulejší londýnský obřad, zručnost, s níž si uvazoval kravatu, budila v 

ostatních závist a slávu si vydobyly i jeho rukavice.“ (Coblence 2003: 49)  
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Brummellova elegance byla nenápadná, ale rafinovaně jednoduchá. Mezi jeho principy patřily 

pěstěnost, čistota, harmonie a nenápadnost. Střízlivost jeho stylu kontrastovala s modelem 

dvorského odívání a rovněž s karikujícím přeháněním většiny dandyů. Důraz kladl na 

dokonale střižené a padnoucí oděvy. Principy jeho odívání byly jak demokratické, tak 

elitářské. Oděv byl sice jednoduchý, ale důraz byl kladen na materiál a střih. Tento požadavek 

řemeslné dokonalosti ohraničil možnost popularizace mužské módy (Erbe 2002: 25). 

Brummell sice byl pro jednoduchost formy, ale zvláštní péči věnoval detailu, čímž v jeho 

případě byla zesílená kravata. Ta byla jeho nejpodstatnější inovací. Originalita jeho kravaty 

spočívala zejména v tom, jak pečlivě si ji uvazoval kolem krku.  

Brummell působil ve vyšší společnosti jako vzor dokonalého oblékání. Ve vyšších vrstvách 

bylo zvykem nechat si šít u známých firem. Protože ostatní chtěli vypadat jeho jejich vzor 

Brummell, nechali si šít ve stejných krejčovstvích jako on. Byl reklamou pro tyto podniky, ty 

z toho profitovaly. Díky tomu od nich Brummell získával penzi (Erbe 2002: 37). Dandy se 

neoblékal kvůli ženám, ale aby ohromil společnost. 

2.7 Brummellova móda 

Dandysmu nešlo o mužskou nádheru, Brummell byl zastáncem rafinované skromnosti 

odívání. Důležitý byl výtečný střih a dokonalé propracování, vše zdobné bylo odloženo. 

Součástí Brummellovy garderoby byla jednoduchá bílá plátěná košile, tmavý jednobarevný 

kabát, světlá vesta, těsně přiléhavé kalhoty pod kolena, nebo pantalony, k nimž se nosily 

jezdecké holínky a pečlivě uvázaný naškrobený bílý nákrčník. Vše muselo být v nejlepší 

možné kvalitě. „Brummellova vesta byla nenápadná a jeho kabát pokaždé elegantně tmavě 

modrý a střižený z nejlepšího anglického sukna. Jeho cylindr, správná pokrývka hlavy na 

denní nošení, se leskl, a Brummell nikdy nevycházel bez módní hůlky.“
9
  

Obecně bylo Brummellovým největším příspěvkem módě to, že výtečné oblékání nebylo již 

jen doménou aristokratů, ale bylo umožněno všem pánům. Brummell transformoval anglický 

módní kodex a etiketu v letech 1794-1816, odmítal honosnou módu ve prospěch dokonale 

padnoucích oděvů střízlivé dokonalosti. „Brummellův oblíbený oděv se vyvinul z praktického 

na míru šitého obleku, který byl určen pro lov, jízdu na koni a další volnočasové aktivity.“
10

 

V oblasti pánské módy byla v této době nejúspěšnější právě Anglie. „Anglický jezdecký 

kostým převezmou i mladí básníci v Německu, např. Goethe, a přemění jej na společenský 

                                                           
9
 Stevenson, N. J.: Kronika módy, přel. Pacnerová, Jana, Praha, Fortuna Libri 2011, s. 27. 

10
 Mackenzie, M.: --ismy. Jak chápat módu, přel. Sázavská, Jana, Praha, Slovart 2010, s. 34. 
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šat, redingot, který se stane moderní i v ostatní Evropě.“
11

  

2.8 Anglické kluby – prostor dandyho pohybu  

Dandy ke své existenci potřebuje prostor, ve kterém by své dílo mohl prezentovat a 

samozřejmě také publikum, které má pro něj funkci zrcadla. Musí být viděn, jeho dílo je 

fixováno pohledem druhého. Je jako objekt, který teprve když je viděn, plní svoji funkci. 

Společnost byla jevištěm dandyho, potřeboval místo, kde by celá jeho performance mohla 

rezonovat. K anglickému dandysmu neodmyslitelně patří kluby na St. James's Street. 

Brummell se pohyboval nejen tam, ale objevoval se také v opeře, na plesech, v salonech 

vysoké aristokracie či v Hyde parku. Jeho doménou byly exkluzivní herní kluby. Právě tam 

úřadoval jako arbiter elegantiarum a určoval pravidla elegance. Dandy se v klubech nevěnoval 

jen své estetické prezentaci, ale i alkoholu a hazardu. Právě dluhy zapříčiněné nákladným 

způsobem života způsobily Brummelův pád. 

2.9 Změny po Brummelově odchodu 

Brummell vládl londýnskému módnímu světu v letech 1798-1816. Distancoval se od 

jakéhokoliv přehánění v oblečení nebo v chování, byl uměřený, ničím se nenechal pohltit. Po 

jeho odchodu ze scény se dandyové naopak chovali a oblékali velice výstředně a 

extravagantně. Také proto byli oblíbenými objekty karikaturistů a módních románů, 

takzvaných „fashionable novels“ (Erbe 2002: 26). Naopak Brummelův klasicismus 

kontrastoval s extravagancí těch, kdo ho napodobovali.  

Je obtížné mluvit o Brummellovi jako o vzoru dandysmu. Jeho současníci – přátelé i 

biografové – v něm neviděli typického dandyho; na rozdíl od příslušníků fashionable world 

pocházel Brummell z prostšího prostředí a oproti jiným dandyům se choval velmi uměřeně.  

Brummellův život byl inspirací pro mnoho lidí. Možnost vytvořit sebe sama i přes vnější 

překážky musela být lákavá pro ty, kteří rovněž nepocházeli z nejlepších poměrů.  

Po Brummellovi (a patnáctiletém interregnu) se v Londýně na počátku 30. let ujímá vlády 

Alfred d'Orsay. V jeho postavě dochází ke sjednocení anglických a francouzských elementů a 

k syntéze aristokratického a uměleckého dandysmu. Stává se propagátorem módy místo 

módním tyranem a despotou vkusu (Erbe 2002: 12). 

                                                           
11

 Kybalová, L., Herbenová, O., Lamarová, M.: Obrazová encyklopedie módy, Praha, Artia 1973, s. 223-224. 
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3. Dandy ve Francii  

3.1 Anglomanie ve Francii 

Anglický dandysmus počátku 19. století se rychle rozšiřoval do mnohých zemí Evropy. Snahy 

o napodobení anglického stylu se rychle rozšiřovaly hlavně v uměleckých kruzích v rámci 

byronovské módy. „Dandysmus uvádí do Evropy až romantický hrdina, neklidný básník a 

prokletý lord“,
12

 tedy Byron. Francouzský dandy nebyl jen anglickým importovaným 

produktem. Pařížský elegán adoptoval anglickou módu, aniž by však zapomněl na elementy 

francouzského způsobu života. Pařížští anglomané byli nazýváni „fashionable“. Francouzské 

vyšší třídy se bavily po anglickém způsobu, aby se odlišily od masy (Erbe 2002: 111). Dvůr 

už nehraje pro svět elegance roli, mladá aristokratická generace uvažuje liberálně a orientuje 

se na anglický model. 

Díky módním časopisům, cestopisům, příručkám etikety a tzv. „fashionable novels“ se 

francouzští čtenáři dozvídali o nejnovějších trendech týkajících se anglické módy a životního 

stylu. Francouzský dandy byl směsí elementů dvorské tradice a anglické módy. Francouzští 

dandyové nebyli inspirováni ani tak Brummelem, jako spíše hrdiny Byronových děl.  

„Francouzský dandy je především viveurem (požitkářem), odpor proti konvenci se u něj 

nevybíjí v rafinovaných, prostému oku neviditelných hrách, je volnější, veselejší, jeho postoj 

k umění není tak opovržlivý (už není vyloučeno, aby byl žurnalistou, básníkem, malířem ap.), 

nechá se prostupovat rozpoznatelnými vlivy, připouští kopírování: je eklektik.“
13

 

3.2 Vývoj francouzského dandysmu 

Zjednodušeně by bylo možné francouzský dandysmus rozdělit do tří skupin: do první skupiny 

by patřil porevoluční dandysmus, jakýsi pre-dandysmus konce 18. století. Druhou skupinu by 

pak tvořil byronovský romantický dandysmus dvacátých a třicátých let 19. století a poslední, 

třetí, skupinu tvoří dekadentní dandysmus druhé poloviny 19. století.   

3.3 Typy francouzského dandysmu 

Pařížský dandysmus měl mnoho tváří. Jednou z nich byl mladý šlechtic, který se oblékal jako 

dandy (převlékal se za něj), aby demonstroval peníze a fakt, že si může dovolit žít na vysoké 

noze. Tím naplňuje aristokratickou povinnost: ukázat, že peníze pro něj nehrají žádnou roli a 

demonstrativní konzum je samozřejmou součástí tohoto sociálního postavení. 
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 Kroutvor, J.: Dandy & manekýna, Brno - Žabovřesky, Vetus Via 1999, s. 67. 
13

 Staněk, J.:Romantismus a dandismus, in Estetika 41, č. 1/2, 2005, s. 49. 
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Objevuje se také měšťan, často i bohatší než jeho šlechtický současník, který se profiloval 

jako dandy a od aristokratického světáka se již příliš nelišil. Stejně jako aristokrat navštěvoval 

nejexkluzivnější salony, kluby, kavárny. 

Více než v Anglii našel dandysmus ve Francii ohlas v uměleckých kruzích – kvůli tradiční 

blízkosti francouzských spisovatelů s aristokratickým světem. Umělec chtěl být zároveň 

světákem i salonním člověkem (Erbe 2002: 14). Jejich polem působnosti byla bohéma, kde 

skrze vybrané oblečení a excentrické způsoby chtěli zakrýt bídu, ve které žili. Bohéma se 

nejvýrazněji projevila v Paříži. „Město zářící jako lampa přitahuje mnoho mladých mužů, aby 

zde zkusili své štěstí. Vedou podvojnou existenci dandyů-bohémů a snaží se prorazit. 

Málokterý z nich ovšem uspěje. Někteří zapadnou ještě více mezi chudinu, jiní se vzdají své 

nezávislosti a stanou se měšťáky jako jejich otcové, několik z nich zvolí krajní protest – 

sebevraždu. Pařížský dandy je víceméně sociální případ a je svázán s bídnými poměry těsněji 

než jeho anglický druh.“
14

 Díla Stendhala, Balzaca, Musseta, Barbeyho d'Aurevilly či 

Baudelaira zrcadlí celé spektrum francouzského dandysmu. Všichni tito autoři čelili dilematu, 

jak sjednotit umění a dandysmus (Erbe 2002: 15). 

3.4 Salony a bulváry, aristokraté a bohéma 

Zatímco se dandyové v Anglii koncentrují v gentlemanských klubech, ve Francii se kromě 

salónů objevují také ve fashionale kavárnách a na bulvárech. Dandy se přesunuje 

z exkluzívních interiérů do veřejných exteriérů, na ulici. Tento přesun souvisí se spojením 

francouzského dandysmu s bohémou. Se vznikem Jockey klubu se odděluje aristokratická a 

velkoburžoazní elita od bohémy. Jockey Club byl založen roku 1833 k zušlechťování 

koňských ras ve Francii. „Dandysmus sdružený okolo Jockey Clubu, vyznačující se 

anglománií, se zabarvil aristokratickou nostalgií. Stál v opozici vůči maloměšťáctví a 

ideologii ‚buržoazního krále’, ale bohatě čerpal z distingovaných kruhů buržoazie a literární 

bohémy.“ (Coblence 2003: 223) 

Francouzské dandye lze rozdělit na dva tábory. Prvním jsou znudění módní elegáni z pařížské 

vyšší společnosti, jejichž dandysmus je založen hlavně na vnějšku. Druhou skupinu tvoří 

spisovatelé a umělci, pěstující vnitřní dandysmus, přičemž jejich zevnějšek nemusí být vždy 

zcela podle pravidel dandysmu.  

                                                           
14

 Kroutvor, J.: Dandy & manekýna, Brno - Žabovřesky, Vetus Via 1999, s. 72. 
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3.5 Incroyables 

Dandysmus byl ve Francii nejprve jen stylizací aristokratů, později se tato stylizace stala 

nezávislou na sociálním postavení. Dochází tak ke střetu původního aristokratického 

dandysmu s pokleslým a „[…] vulgárním“ literárním dandysmem Mladofrancouzů kolem 

Théophila Gautiera.  Mladofrancouzi byli charakterističtí svou třešňově červenou vestou a 

vyumělkovaným excentrickým oděvem. Tato poloha dandysmu měla svou vzpourou proti 

společnosti velice blízko k romantickému hnutí (Coblence 2003: 243-246).   

Revolučně laděná Francie chtěla vytvořit revoluční oděv, národní stejnokroj. Z řady pokusů 

se však žádný neujal. Jinou kategorii tvořil protirevoluční oděv, který nosila zlatá mládež a 

přívrženci royalistů – incroyables a jejich partnerky merveilleuses. Tyto dva druhy oděvů – 

revoluční a protirevoluční stojí vzájemně v protikladu, dochází ke zřetelnému kontrastu mezi 

stejnokrojem a individualistickým způsobem oblékání.  

„Incroyables toužili udávat módě tón zcela osobitým způsobem. Především se oblékají do 

záměrně špatně padnoucích fraků, dosavadní rafinovanou ozdobu mužského oděvu, kravatu, 

karikují takovým způsobem, že zakrývá částečně tvář, vestu s ‚nedbalou’ elegancí zapínají ob 

knoflík, na vlasy, nakadeřené do bohatých loken kolem uší, nasazují dvourohý klobouk 

obrovských rozměrů.“
15

  

3.6 Dandyho vztah k financím 

Typický dandy nedbal na peníze. Rád využíval toho, co mu peníze mohly dopřát, ale 

předstíral, že ony samy pro něj nemají žádnou hodnotu. Dandy je schopen žít na dluh, přesto 

se dál obklopovat luxusem, který potřebuje ke svému životu. Potřebuje exkluzivitu, obklopuje 

krásnými věcmi, sbírá artefakty. Brummell sbíral tabatěrky, des Esseintes (z Huysmansova 

Naruby) se obklopoval přepychem, krásnými a zvláštními věcmi. Zdá se, že šlo o kompenzaci 

vášní. Pokud si dandy nemůže dovolit žádné vášně, musí si dopřávat tyto zdánlivě nevinné. 

Místo toho, aby se obklopoval lidmi, obklopuje se věcmi. Dandyho okázalá ignorance v 

otázkách peněz se pojí s hazardem. Když peníze nemají žádnou hodnotu, nabízí se otázka, zda 

je možné o něco hrát. Dandy si může dovolit takovou hru právě proto, že jím nesmí nic 

pohnout.  

Francouzští bohémští dandyové si takový styl života dovolit nemohli. Objevuje se zde postava 

měšťanského syna, který by chtěl být dandym, ale stávající společenské klima mu 
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Kybalová, L., Herbenová, O., Lamarová, M.: Obrazová encyklopedie módy, Praha, Artia 1973, s. 241. 
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neumožňuje vyšvihnout se tak, jako se to povedlo Brummellovi. Finanční potíže donutí 

dandyho pracovat, čímž porušují svůj kodex – nepracovat na ničem jiném než na své proměně 

v dílo (Erbe 2002: 20).  



 

22 
 

4. Dandysmus a romantismus 

4.1 Různá pojetí dandysmu 

Můžeme od sebe odlišit dvě různá pojetí dandysmu. Brummellovský pragmatický životní 

dandysmus bez teoretického základu, způsob života a na druhé straně dandysmus literární, 

který se poprvé objevuje u Byrona. „Dandysmus, který podněcuje vznik trvalého díla a 

poskytuje mu námět, sám sebe reflektuje, upravuje, teoretizuje. Tímto zdvojením a vlastní 

exteriorizací se vzdaluje od expozice subjektivity, přesto ale nepropadá pozitivismu, ani 

ustrnutí.“ (Coblence 2003: 36) Brummell nebyl dekadent, nebyl nakažen moderní nervozitou, 

světabolem a splínem. To je doménou až romantického dandyho.  

4.2 Lord Byron 

Byron byl typem romantického básníka, který navíc chtěl být dandym. Ve Francii 20. a 30. let 

devatenáctého století byl ztělesněním dandysmu Byron a nikoliv Brummell. Francouzský 

dandysmus byl tedy pojímán jinak než brummellovský, typická pro něj byla extravagance, 

rozvolněnost a bohémství. Byron vyvedl dandysmus z oblasti čistě společenské a rozšířil ho i 

o literární a myšlenkové postoje.
16

 

4.3 Dandyovská a romantická stylizace jako východisko 

Dandy i romantik jsou ideálními typy sebestylizace, sdílejí některé podstatné myšlenkové 

rysy, nestojí vůči sobě v protikladu. Společnou mají pýchu, egoismus, vzpurnost a vůli 

k vlastním měřítkům a hodnotám. 

V důsledku dobového skepticismu ze světa zmizela harmonie, dochází k pocitům 

zemdlenosti, cynismu či znepokojení. Dandysmus a romantismus spojuje potřeba vytvořit si 

identitu, když žádná není přirozeně dána. Oba tyto přístupy jsou paralelními pokusy o 

nalezení východiska z bezvýchodné situace. Romantismus vidí v dandysmu vzpouru proti 

průměrnosti, ale dandymu je cizí romantický neklid a bloudění, dandy není snílek (Coblence 

2003: 28).  

4.4 Tvůrčí postupy a pohled na svět 

Romantismus pracuje s pojmem génia, předpokládá přirozený proces tvorby, umělecké dílo 

(nebo jeho idea) je něco, co je umělci dáno shůry, božským vnuknutím, umělecká korekce 

přichází až druhotně. Naproti tomu dandy (a jeho dílo) je umělý, vše je produktem snahy. 

                                                           
16

 Staněk, J.: Romantismus a dandysmus, in Estetika 41, č. 1/2, 2005, s. 41. 



 

23 
 

Romantik je přirozený, své emoce neskrývá, dandy nesmí ztratit sebevládu, musí se stále 

kontrolovat. To, co oba dva pojí, je neúcta k řádu, k hierarchii, ale i v ní je dandy na rozdíl od 

romantika disciplinovaný. Romantik opovrhuje pravidlem, dandy ho využívá, přičemž 

porušení pravidla musí být zřetelné. Dandy je na rozdíl od romantika uměřený, uměřenost má 

zvyšovat efekt jeho překvapivých výpadů.
17

 

Romantická ironie se zakládá na prudkém zchlazení citového rozletu, což je projevem střídání 

nadvlády srdce a hlavy. Na dandym žádný svár citu a rozumu nesmí být znát, vše se skrývá 

pod maskou. Dandyho ironii chybí upřímnost, není schopen shodit duševní exaltovanost jako 

Byron. Zaprvé proto, že je to skeptik, za druhé proto, že jeho výsměch se vždy obrací proti 

ostatním, nikdy proti němu samému.
18

 

Hlavním rozdílem mezi dandym a romantikem je dandyho povrchnost, která mu znemožňuje 

cokoliv prožívat. Když bude psát báseň, bude sice stylisticky perfektní, ale nebude mít 

hloubku, nebude osobní. Navíc psaní nikdy nebude brát vážně. Z jeho povrchnosti plyne 

nutnost neustálé sebekontroly, posedlost vzhledem, egoismus.  
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5. Estetika Baudelaira a Barbeyho d'Aurevilly 

5.1 Dandysmus Barbeyho d'Aurevilly a Baudelaira 

Barbey d'Aurevilly a Baudelaire načrtávají ideální obrazy dandysmu. Jejich dandy je heroický 

rytíř moderního světa i zahálčivec, který se věnuje jen kráse. Není mu cizí ani askeze a 

mnišské odříkání, více než vnějšek se zajímá o nitro. Žije na okraji společnosti (nebo mimo 

ni), je to heroický outsider, velkoměstský flanér. Bojuje proti nivelizaci hodnot a měšťácké 

morálce, proti ideologii užitečnosti, pěstuje duševní aristokratismus (Erbe 2002: 15).  

Dandysmus je podle Baudelaira návratným pojmem, je to aristokratismus ducha. „Teprve u 

Baudelaira dandysmus definitivně přestává být společenským chováním a stává se duchovním 

principem.“
19

  

Pro Barbeyho d'Aurevilly a Baudelaira dandy představuje typickou postavu modernity, ale 

zároveň chápou dandysmus jako návratný pojem, jako heroismus objevující se v dějinách 

odjakživa. Dandy se tak vrací ve své romantické podobě.  

„Romantický dandy má bezpochyby specifické rysy, které jsou svázány a determinovány 

moderní dobou, o nichž je však možné uvažovat jako o univerzálních a věčných. Teprve 

přesné zařazení heroismu dává dandymu jeho skutečně moderní dimenzi. Předtím však prošel 

literárním vývojem, jenž z Brummella učinil typ stojící mimo čas, obdařil ho fantastickou a 

fantasmatickou hodnotou a poskytl dandysmu sílu mýtu.“ (Coblence 2003: 222) 

Barbey d'Aurevilly a Baudelaire se od brummellovského dandysmu liší tím, že v dandysmu 

hledají něco víc než jen způsob oblékání, snaží se původně plochý a povrchní dandysmus 

oduševnit, dát mu nějaké vnitřní zdůvodnění, nějakou hloubku. 

Pro Baudelaira je dandy celistvý, intelektuální, aristokratický génius, přičemž jeho vnějšek 

reprezentuje jeho nitro. Hraničí se stoicismem a spiritualismem. Je disciplinovaný, sebejistý a 

chladný. Baudelaire vidí v dandym génia, dokonalou eleganci a krásu, neomezuje se jen na 

vzhled, ale uvažuje i duševní stránku, která je právě tím věčným elementem krásy. Móda musí 

začlenit tento duchovní element.  

Dandy od společnosti vyžaduje to, aby ho sledovala, má být svědkem jeho výstupů. Podle 

Baudelaira je dandy knězem i obětí vlastní sekty. Určí si vlastní pravidla, která pak fanaticky 
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dodržuje. Odmítá respektovat zákony společnosti, sám si tvoří nové. Tyto zákony slouží 

k posílení vůle a ukáznění duše. Vztahuje se vždy jen sám k sobě, po nikom jiném netouží, 

nikdo jiný nezasahuje do jeho rámce, nikdo jiný ho nemůže soudit. Druhý pro něj neexistuje 

(Coblence 2003: 295).  

S Barbeym a Baudelairem se do dandysmu přidávají nové rekvizity – parfém, samet a hašiš.
20

 

Tyto prostředky stimulace smyslů přebírají od svých předchůdců Mladofrancouzů.   

5.2 Baudelairova koncepce krásy 

Baudelairova koncepce krásy není koncepcí absolutního krásna, ale „racionální a kritickou 

teorií krásy“.
21

 Krása je závislá na kontextu a zároveň má svůj věčný a neměnný element. 

Relativním (nahodilým) elementem krásy může být například soudobá móda, morálka či 

vášeň. Díky tomuto relativnímu elementu je věčný element uchopitelný a bez věčného je 

relativní element povrchní. Věčně trvající část je duší umění, proměnná část je jeho tělo. 

Podle Baudelaira je móda výrazem současnosti, vyjadřuje mravní a estetické cítění doby. 

Úkolem umělce je podle něj z materiálního vyvodit věčné.
22

  

Coblence přirovnává dandysmus k Baudelairovu pojetí krásy. V něm, stejně jako v dandysmu, 

vidí dvě složky, jednu stálou, věčnou a jednu proměnnou (Coblence 2003: 301).  Tato teorie 

bude fungovat ale jen tehdy, když budeme uvažovat, že existuje nějaký věčný dandyovský 

typ, když přitakáme tomu, že antické postavy, jako například Caesar, Nero, Herkules, byly 

dandyi, že tento pojem se v dějinách stále vrací. Musí tam být tedy nějaké dandyovské cosi v 

nich, dandyovská esence, která dandyho činí dandym jaksi a priori – s proměnlivými módními 

atributy dané doby. Esence dandyho v jiném převleku. 

5.3 Záliba v umělém 

Baudelaire vyzdvihuje umělé, výsledek rozumu, jako krásné a ušlechtilé. Naproti tomu 

příroda je podle něj krutá a nemravná. Zločin je přirozený a ctnost umělá.
23

 Do estetické 

volby tak u Baudelaira zasahuje etika, překonání přírody je pro něj už otázkou mravnosti. 

Baudelaire vyzdvihuje podstatu líčení jako něčeho umělého, co přibližuje člověka k soše, 

k dokonalosti. Dandy touží po ideálu, po překonání přírody. Líčení má však sloužit jen tvorbě 
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umělého (a uměleckého) díla, nikoliv jako prostředek dosažení mládí nebo k napodobování 

přírody.
24

 

5.4 Baudelairova koncepce flanéra 

Slovo flanér pochází z francouzského „flâner“ (bloumat). Je to označení pro člověka, který 

bez účelu bloumá ulicí a sbírá zážitky. Často je jím umělec, který, takto bloumající, hledá 

inspiraci. Tento pojem je spjat s Paříží a jejími pasážemi. Ty tvoří jakýsi ohraničený celek, 

město v malém. Podle Benjamina pasáže představují prostor mezi interiérem a ulicí. Postavu 

flanéra lze chápat jako ztělesnění moderního způsobu života, kdy nic nemá žádný účel, žádný 

cíl. Flanér je nonšalantní pozorovatel, je „[…] podoben botanikovi sbírajícímu rostliny“.
25

  

Pro flanéra je klíčová zkušenost davu. Miluje samotu, ale v davu. Flanér není jeho součástí, je 

z něj vydělen. Je odcizený modernímu světu a modernímu životu. Flanérův pohled na Paříž je 

u Baudelaira pohledem odcizeného člověka. Dav je pro něj ochranou, nabízí mu anonymitu. 

Zároveň je potentním prostorem plným inspirace. 

Flanér je anachronický. Není schopen vyrovnat se s moderním světem, s transformací Paříže 

ve velkoměsto, s koncepcí velkoměsta jakožto anonymního prostoru. Baudelairův vztah 

k davu byl ambivalentní. Dav jej přitahoval a chtěl se stát jeho součástí, zároveň ho však 

považoval za cosi nelidského a pohrdal jím.  

5.5 Baudelairova koncepce modernosti 

Modernost je pro Baudelaira druhou, proměnnou složkou v umění. „Modernost, toť 

prchavost, nahodilost, polovina umění, jehož druhou půlí je věčnost a neměnnost.“
26

 

V modernosti je třeba nalézt krásu, při zobrazování skutečnosti je třeba nalézt harmonii mezi 

věčným a proměnným elementem.  

V Baudelairově koncepci se má ideálně z modernosti stát něco trvalejšího, moderna se má stát 

novou antikou. Na moderním u něj není zásadní prvek novosti, ale pravdivosti, dobové 

platnosti. Skutečnost je třeba zobrazit tak, jak je pro naši dobu typické. Modernost je pro něj 

prchavou krásou přítomnosti života, je třeba dát jí tvar.  
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5.6 Baudelairova koncepce heroismu 

V moderně, podle Baudelaira, není místo pro hrdinu, je nadbytečný. Dandy je pak podle něj 

posledním ztělesněním hrdiny v moderně. Baudelaire v něm spatřuje potenci síly v nic 

nedělání, novou aristokratičnost, heroismus v úpadku. Baudelaire zde idealizuje vášeň a 

rozhodnost (v protikladu stojí romantická rezignace).
27

  

Baudelaire nahlíží svou dobu jako úpadkovou, kdy dochází k devalvaci hodnot a všeobecné 

nivelizaci. V době bez jakýchkoliv hodnot (kromě hodnoty užitečnosti) pak hrdinného 

charakteru není třeba. Dandyho a flanérova anachroničnost jsou pak svým způsobem 

heroickým gestem vzpoury (ačkoliv je tato vzpoura marná) proti trivialitě doby. Oba lpí na 

hodnotách starého světa, vzpírají se proti času. Dandy, který přepjatě opečovává (zdánlivé) 

detaily, jako by se zuby nehty držel starých pořádků, které už neplatí.  

Stejně jako je dandy posledním hrdinou v době úpadku, secese je podle Benjamina posledním 

výpadem umění v době bez umění. Obrací se proti všeobecnému požadavku užitečnosti, je 

stejně anachronická jako dandyho toaleta a oděv.
28
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6. Estét z fin de siècle – dekadentní dandysmus 

6.1 Mravní klima konce století 

Fin de siècle má znaky takzvané přechodné epochy. Přichází trauma ze zrychlujícího se 

civilizačního pokroku, s čím souvisí i pocit individuální bezvýznamnosti. Tyto pocity vedou 

k projevům hodnotové relativizace. Dekadence je reakcí na tyto společenské projevy. 

Dandyovská stylizace je pak tragickým vědomím možnosti ironické autodestrukce. Další 

možnou reakcí je romantismus s jeho emotivní složkou. V tomto kontextu již není nenormální 

posuzováno jako patologické, ale jako jisté ozvláštnění estetické normy. Být nemocný je 

produktivní dispozice, naproti tomu zdraví je chápáno jako normální, tedy jako přijetí 

společenské normy.
29

 V dandyho postavě lze spatřovat nudu století, neschopnost být klidný a 

zároveň neschopnost cokoliv dělat, melancholii a depresi.  

6.2 Dekadence 

Dekadence je prolnutím symbolismu a naturalismu, splynutím chorobnosti těla a vypjatosti 

ducha, subjektivním spojením jejich obsahových extrémů.
30

 Dekadentní iracionalita reaguje 

na víru ve všemocnost rozumu a rozvíjející se soustavu přírodních věd (pozitivistický 

empirismus). „Za dekadentní jsou považovány: abnormálnost (šílenství, genialita), 

vyzývavost, extravagance, ošklivost, chorobnost (degenerace), perverze, úchylka, pasivita, 

slabost, umělost, narcismus… Ale i znejišťující ironická distance, aforistické tázavé paradoxy 

a nesmlouvavá pochybnost, kritická skepse, vědomí jinakosti, nárok na všeplatnost estetiky a 

na univerzálnost diferencující obrazivosti, rafinovanosti významu a výrazu, architektura 

návratů, variací, valérů a nuancí, jemnost stylizace a mystifikace, melancholický 

iluzionismus, vznešená výlučnost, egotismus.“
31

 Pojmem dekadence se nejprve rozumělo 

pejorativní označení sociálních fenoménů spojených s pocitem civilizačního úpadku, 

pokleslost a úpadkovost ve vztahu k tradičnímu. Později se tento pojem vžil jako označení 

estetiky svého druhu, jako vymezení se proti tradičním hodnotám, jako znejistění tradičních 

opozic (dobrý – zlý, morální – nemorální), jako provokace.
32
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Dekadentní literární dandysmus reprezentují Oscar Wilde či Joris Karl Huysmans. 

V Huysmansově Naruby se hlavní postava des Esseintes obklopuje starobylými a exotickými 

předměty, interiér jeho domu a jeho život jsou odděleny od moderního světa, jsou 

anachronickými. Des Esseintova postava je chorobná, úpadková. Dekadentní já je obrácené 

do sebe, pasivní, přehnaně analytické. Pro tyto postavy je typický aristokratismus, určitá 

zjemnělost, úpadkovost, odtržení od skutečnosti. 

Českou dekadenci reprezentuje například Jiří Karásek ze Lvovic. V postavě Manfreda 

z Románu Manfreda Macmillena je zřetelná gotická stylizace obracející se proti moderně. 

Můžeme zde spatřovat romantické rysy dandysmu – idealizaci minulosti, nošení masky ne pro 

ni samu, ale jako zakrytí emocí, adoraci démonického jakožto kreativního a 

individualizačního prvku. Stejně jako ve Wildově Úpadku lhaní se zde setkáváme 

s vyzdvihováním síly imaginace a mystifikace. Mystifikace je zde považována za pravdivější 

než skutečnost (právě kvůli onomu imaginativnímu prvku jakožto výrazem individuality), 

člověk může vytvořit sám sebe, žít podle určitého stylu, skrze styl dát tvar svému životu. 

„Podléhám Cagliostrovi, poněvadž jest jediným stilem, v němž mohu žíti. Žíti život jako on, 

toť vyjíti ze svého života. Výjimečné se mu stalo obyčejným, a obyčejné bylo u něho 

výjimkou. Lži, jež si vymýšlel, byly elektrisovány stilem, tedy velikostí.“
33

 Styl a stylizace 

jsou zde výrazem osobnosti, ovládnutím formy života.           

6.3 Estetismus 

Estetismus stojí proti naturalismu, je zastřešujícím označením pro řadu evropských post-

romantických projevů antimimetického umění (symbolismu, dekadence, secese). Je mu 

vlastní směřování k ideálu umělosti, umělé krásy. Morálka stojí mimo estetismus, umění je 

hodnoceno podle něj samotného. Dandy je specifická konkrétní vyhrocená forma estetické 

vlny.
34

  

Estetismus oceňuje Brummelův vliv na pánskou módu i jeho práci s detailem, avšak 

dekadentní dandyové byli mnohem méně uměření než Brummell (Coblence 2003: 229).  

6.4 Oscar Wilde 

Dandysmus začínal s koncem století upadat, ale v postavě Oscara Wilda se znovu vrací a 

transformuje. Objevuje se estetický dandysmus Lorda Henryho z Obrazu Doriana Graye. 
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Vyzvihována je iluze, masky, lež, klam, provokace, paradox. Život se stává uměním a umění 

jedinou hodnotou (Coblence 2003: 230).  

Dandysmus a předobraz Brummella byly vzorem života zasvěceného hledání jediné krásy. 

Mezi Wildovy maximy patřilo to, že člověk musí být uměleckým dílem, nebo musí umělecké 

dílo nosit. Byl blízký francouzské dekadenci, obdivoval Baudelaira, jeho život byl hrou rolí, 

hrou masek.  

Wilde promýšlí vztah života a umění paradoxním způsobem – život je umělým výtvorem, 

zásadní je forma, styl. Protikladem k němu je pasivní existence. Příroda existuje až tehdy, 

když ji vezmeme na vědomí jako dekoraci života. Wilde proti racionalismu staví sílu 

imaginace, na všeobecnou dobovou relativizaci hodnot reaguje jejich úplným popřením. 

Pravda (a vlastně jakákoliv jiná hodnota) je podle něj relativním pojmem, pouze věcí stylu.
35

  

6.5 Wildův Úpadek lhaní 

V Úpadku lhaní Wilde shrnuje zásady své estetiky. Umění stojí mimo jakákoliv morální 

měřítka, je nezávislé. Básník netvoří z žádného božského popudu, jeho dílo je výsledkem 

pečlivé konfigurace prvků, stylizace. Forma je pro něj vším. Umění je protikladem přírody, 

která je bezúčelná a nedokonalá, naproti tomu umění je umělé a dokonalé. Estetika jakožto 

umělý výběr stojí výš než etika jakožto výběr přírodní.
36

 Tím se odlišuje od Baudelairovy 

koncepce, ve které je etika a mravnost umělým výběrem.  

Umění je protestem proti přírodě. Rozmanitost lze nalézt pouze v imaginaci. Wilde se staví 

proti skutečnosti v umění, v literatuře má být distinkce, kouzlo, krása a imaginativní síla.
37

  

Umění je nezávislé, nevyjadřuje ducha doby (jak je tomu např. v Baudelairově koncepci). 

Nesmí napodobovat přírodu, naopak příroda napodobuje umění, nacházíme v ní jen to, co 

jsme do ní sami přinesli, nahlížíme ji vždy prizmatem nějakého díla či uměleckého směru, 

který my sami známe. Wilde tak tvrdí, že věci neexistují sami o sobě, ale jen skrze nás, naše 

vnímání. 

6.6 Povrch a stylizace u Wilda 

Hypertrofizace formy a stylu je reakcí na soudobou relativizaci hodnot, vyprázdněnost dosud 

platných hodnot vede k tomu, že forma získává převahu nad obsahem. Ve chvíli, kdy 

neexistuje pevný pod, kterého by bylo možné se držet, dochází k prosté estetizaci života, 
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 Wilde, O.: Intence, přel. Bohuslav Rovenský, Olomouc, Votobia 1994, s. 147.  
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k naprosté rezignaci na dříve hodnotné. Když neplatí žádné „vysoké“ hodnoty, lze se upnout 

alespoň na ty „nízké“, přízemní, na povrch. Maska je pak důležitější než to, co je pod ní. 

Podmínkou života je pouze styl, i vlastní život pak prochází procesem stylizace. Člověk je 

stejně vyprázdněný jako doba, ve které žije, zůstává jen povrch. Sebetvorba pak funguje 

pouze jako estetické gesto. 
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7. Český dandy Artur Breiský 

7.1 České prostředí 

Artur Breiský působil v prvním desetiletí 20. století, kdy světový dandysmus dohasínal 

(obecně se za konec dandysmu považuje smrt Oscara Wilda roku 1900). V českém prostředí 

nemá se svým dandysmem na koho navazovat, maximálně na Máchu, ale na pozadí českého 

dekadentního symbolismu. „Mácha je osamělý dandy bez společenského ruchu, je 

společensky stejně osamělý, jako je osamělý básník. Na Máchův dandysmus těžko uplatňovat 

měřítko Paříže, Londýna či Petrohradu, ale dandysmus to je.“
38

 Breiského pozice je podvojná. 

Na jednu stranu je z evropského hlediska epigonem, na druhou stranu na české scéně je 

dandyovská póza něčím novým.
39

  

7.2 Česká dekadence 

V českém prostředí dochází k ústupu od umění v národních službách k umění pro umění. 

Estetismus je spojením mezi teorií a praxí dekadence. 

Breiský „[…]tematizoval, teoreticky promýšlel a žil dandysmus (ve stopách jeho dřívější 

francouzské a anglické tradice i textů Karáskových) jako nové vyhrocení dekadentního 

principu ‚aristokratické umění duše hrdě osamělých estétů’.“
40

  

7.3 Breiského estetika 

Breiský v Čechách skutečně reprezentoval dandyovskou evropskou estetiku. Dandy se 

nezajímá o nic kromě své krásy, jeho život je triumfem umělého. Krása se nachází pouze ve 

stylizaci, ve výběru a kombinaci, nikoliv v přírodě. Breiský uvažuje koncepci díla jako 

uměleckého výtvoru, autonomní reality, kdy je materiál čerpán ze života, ale dochází k jeho 

přeměně, nové konceptualizaci a přesné struktuře. Ve sféře uměleckého díla nejvýše stojí styl, 

tedy nová konfigurace skutečnosti podle vlastního vidění podrobená novému umělému a 

uměleckému řádu.
41

 Důležitá pro něj byla mystifikační stylizace, jako zdroj zdůrazňoval vše 

imaginární. Právě imaginace má viděné nově konfigurovat.  

 „Dekadentní postoj vyjadřuje i jakýsi voyerský vztah k okolnímu světu, vztah pozorovatele, 
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39 Pelán, J.: Dandyovská estetika Arthura Breiského, in Česká literatura 49, č. 3, 2001, s. 243-253. 
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jenž odmítá aktivně vstoupit do děje, o to pozorněji ale pozoruje a analyzuje, tedy poznává.“
42

  

Dandy stojí mimo život, je lhostejným divákem schopným analýzy. Jako člen společnosti 

přijímá její kód, ale tvoří si vlastní pravidla, přičemž jeho postojem není ani tak vzpoura, jako 

spíše ironie. S tím souvisí i Breiského mystifikace. 

Breiský se odkazuje k Maxu Stirnerovi jako k hlavnímu teoretikovi individualismu. Dandy 

musí být individualistou. „Je tolik dandysmů, kolik je dandyů.“
43

 Dandy je nezávislý na všem 

kromě sebe, v tom spočívá jeho svoboda. Podle Breiského je dandysmus starou institucí, která 

zasahuje až do starověku. Zároveň dandym je podle něj nutné se narodit, nemůže jím být 

každý. Nezbývá než se ptát, co je tedy tím spojujícím prvkem, co z člověka dělá dandyho a 

proč jím někdo nemůže být, ačkoliv by si to přál. Zdá se, že to může být vyhrocený 

individualistický postoj, určitý heroismus a zároveň marnivost. 

7.4 Literární i životní stylizace 

Nejen pro Breiského byl styl vším, na přelomu 19. a 20. století se stylizaci velmi daří. 

Objevuje se ve vztahu autora a skutečnosti, v hledání individuality a tvůrčí originality. 

Projevuje se potřeba po nalezení vlastní individuality, po zdůraznění osobitého stylu v umění i 

v životě. Dobový důraz na styl jako sjednocující princip je reakcí na dobový pocit ztráty 

identity v rozpadajícím se světě plném nejistoty.
44

 

„Dobový důraz na styl provázela (neblahá i podnětná) kombinace podrobení externím 

požadavkům s radikální vnitřní svobodomyslností, protichůdnost rezignace a sebeprosazení, 

sebedestruktivnosti a narcismu.“
45

  

7.5 Mystifikace 

Dandy je podle Breiského umělcem mystifikace, když mluví o sobě, vždy lže, nikdo mu 

nemůže nahlédnout do nitra. Samotný Breiský se ve svém životě stylizoval do role dandyho, 

mystifikace se objevuje i v jeho literárních textech. 

Breiského mystifikace spočívá v tom, že z běžného tvoří neobvyklé, že si znovu a jinak 

konstruuje skutečnost. Skrze imaginaci a uměleckou tvořivost modifikuje skutečnost. To vše 
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 Urban, O. M.: Decadence now!: za hranicí krajnosti, Řevnice, Arbor vitae ve spolupráci se společností Pro Arte 
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se odehrává v rovině stylu, který sjednocuje nejen umělecké dílo, ale i způsob života jako 

takového. Z reálných stavebních prvků vznikají nové konfigurace. Věci nejsou takové, jaké se 

jeví, ale takové, jaké autor chce, aby byly. Nezdá se, že by se jednalo o výplody romantické 

duše, ale čistě o umělé formy, nudná skutečnost je ozvláštněná jeho imaginací, ale ne 

přirozeně, nýbrž zcela záměrně. 

7.6 Breiského chápání módy  

Móda je pro dandyho celý způsob života, dandy se módou neřídí, je jí však vždy imitován. Je 

vynalézavý, osobitý, je pro novost, fantasii. Móda je zobecňování a imitace. Dandy ji musí 

stále překonávat. Móda je pro něj prostředkem osobního stylu, jeho nejvyšším ideálem je 

distingovat se. Ale dandysmus není jen oděv. „Dandysmus je řadou projevů diferencovaných 

inteligencí do naprosté jedinečnosti.“
46
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8. Stylizace, mystifikace a maska 

8.1 Styl a stylizace 

S dandysmem se nutně pojí problematika stylu. Dandy, jako každý jiný umělec, stylizuje své 

umělecké dílo, tedy sebe sama. Jeho cílem je dokonalost, která krystalizuje na povrchu, 

nositelem stylu je právě povrch – dandyho oděv či dokonce jeho tělo, které se stává 

uměleckým předmětem. „Styl tkví v tom, jak se umělec s látkou vyrovnává, jak ji přetvořuje, 

hodnotí. Styl je forma.“
47

 Styl však není jen použití určitých prostředků, je vlastní svébytnou 

součástí díla, je do něj vnitřně „zapuštěn“.  

V průběhu 19. století a také na přelomu 19. a 20. století se můžeme setkat s celou řadou 

literárních stylizací. Mezi nejvýznamnější patří romantické stylizace, různé typy dekadentních 

stylizací a také dandyovská stylizace. S různými typy stylizace se můžeme setkat také dnes.  

„Touhy po seberealizaci a tvůrčí otevřenosti, po nalezení jistot a vlastní identity nerozlučně 

doprovázel proces uvědomování a zdůrazňování osobitého stylu, v umění i v životě: jeho 

největší obrany před úpadkem, známky čistoty a vznešenosti, jeho střetu vášně i sebekontroly, 

jeho svrchované síly a vrcholného atributu poesie v širokém slova smyslu: jako 

dynamizujícího prvku a zároveň požadavku doby.“
48

 

Obecně bychom od sebe mohli odlišit styl (a stylizaci) uměleckého díla a životní stylizaci, 

tedy stylizování nejen díla, ale i sama sebe. Protože látkou dandyho díla je on sám, tato 

umělecká stylizace postihuje jeho osobnost.  Dandyho umělecké gesto se projevuje na 

povrchu, jeho uměleckým dílem jsou jeho šaty a později dokonce jeho tělo. Dandy je 

performer, je nositelem svého umění, on sám je svým uměním.  

8.2 Portrét – stírání rozdílu mezi autorem a dílem 

Autoportrét se ve výtvarném umění stal svébytným uměleckým tématem až od renesance.
49

 

Právě autoportrét nabízí široké možnosti autorské stylizace. Přelom 19. a 20. století nabízí 

celé spektrum dekadentních stylizací. I dnes se u některých umělců můžeme setkat 

s podobnými temnými či provokativními, nebo naopak androgynními stylizacemi.  
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 „Neobvyklost v sebezobrazování dosáhla svého vrcholu právě v dekadentní stylizaci přelomu 

19. a 20. století. Pro řadu umělců byl autoportrét jedním z hlavních témat jejich tvorby, 

znamenal konkrétní identifikaci uměleckého díla a života jeho tvůrce, stíral jasné rozdíly mezi 

iluzí a realitou, identita v autoportrétu nezná hranic. Umělec může být vším, každým, ničím. 

Dekadentní já je vzdorovité a nepřizpůsobivé. Je také nejisté a mučené, je lákavé i odpudivé, 

hezké i ošklivé, krásné i hnusné, je ambivalentní.“
50

  

8.3 Tělo jako umělecký předmět 

Jak již bylo řečeno, dandy stylizuje sebe sama. Svou jinakost, svou osobnost, projevuje skrze 

oblečení, které nosí. Celé jeho umělecké vystoupení se odehrává na povrchu. V současném 

umění se můžeme setkat s tím, že uměleckým dílem se stává samo tělo. Umělecké dílo je 

zobrazeno na povrchu samotného těla, samotné tělo je artefaktem. Umělci pracují se 

zobrazením celého těla, s jeho částmi, s různými maskami (transformace identity). Příkladem 

je například francouzská umělkyně Orlan, jejíž plastické operace mají charakter 

performancí.
51

  

„Tělesnost, a v této souvislosti i sexualita, se výrazně objevuje rovněž v díle francouzské 

umělkyně Orlan. Vlastní tělo je pro Orlan jakýmsi vnějším orgánem mapování okolního 

světa, který se právě s tělem v těch nejrůznějších manipulacích zrcadlí. Tělo Orlan je 

projekční plochou vnějšího světa, jakýmsi transformátorem všech dosažitelných impulsů a 

informací.“
52

  

8.4 Joan Riviere – maska a předstírání 

V dekadenci a také v postmoderně dochází ke zproblematizování sexuality. Můžeme se setkat 

s různými androgynními stylizacemi, odmítnutím konvenční sexuality či odmítnutím 

sexuality jako takové. Můžeme se setkat také s homosexuální stylizací, jakožto odlišujícím a 

individualizačním prvkem. Současní umělci pracují také s tématem brutality pojící se se 

sexem.  

Společným pojítkem je zde sexualita, jakožto výraz lidské individuality. Joan Riviere ve svém 

textu Womanliness as a Masquerade poukazuje na masky, které si nasazujeme ve snaze 

modifikovat svoji (sexuální) identitu. Zde dochází ke stylizaci přímo našeho těla. Například 
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ženy, které touží po mužnosti (touží být muži), si nasazují masku absolutní feminity, aby se 

chránily před negativní reakcí okolí. Zde se setkáváme se samotnou ženskostí jakožto 

performací, tedy i naše sexualita se může stát rolí, kterou ve společnosti hrajeme a feminita či 

maskulinita naší stylizací.  

8.5 Mystifikace  

Dandyovská estetika staví na klamu a přeludu, dandy chce své diváky svést. Nerozlišuje mezi 

krásou a jejím zdáním, stejně jako nerozlišuje mezi pravdou a jejím zdáním. Jeho toaleta sází 

na moc klamu. S prvořadostí vzhledu a klamného zdání se pojí i nivelizace hodnot či jejich 

převrácení. Z ničeho může dandy udělat vše – ze vzhledu, prázdnoty, cynismu. Hodnotu pak 

mohou mít i jinak bezcenné marginality. Dandy miluje umělost, proto uznává hodnotu klamu 

jako něčeho umělého. Společnost je svou umělostí nadřazena přírodě. 

8.6 Herec a dandy 

„Dandysmus je uměním povrchu. Za dokonalou maskou se neskrývá ani ‚hluboká’ podstata, 

ani jiná osobnost, ani potlačená citlivost. V tom se ryzí dandy, ten který je jen dandy, podobá 

dobrému herci.“ (Coblence 2003: 178) 

 Herec musí být netečný, necitlivý, s chladnou rozvahou. Jedině tak bude schopen napodobit 

všechny povahy. Dandy se ale od herce se odlišuje tím, že masku nemění. Stále je tentýž, 

opakuje jednu a tutéž úlohu. Hraje roli dandyho, kterého charakterizuje monotónnost a 

strnulost. I když vyvolával rozruch a provokoval, vše se dělo na pozadí této jedné role. Tato 

jediná, a přesto strojená, role nic nezastírala, protože za ní už nic nebylo. Ačkoliv má být role 

dandyho stále jedna a tatáž, je třeba ji neustále obnovovat, protože dandy nemá trvalou 

identitu a musí se neustále obnovovat. Existuje jen v přítomném okamžiku. 

Dandy byl dokonalým hercem: „[…]netečný, prázdný, prostřední, průměrný, nebo ještě lépe 

nejsoucí člověk, kterého ke vznešenému vynesla jeho dokonalá toaleta. Definujeme-li 

dandysmus jako kult ‚osobnosti’, je třeba podotknout, že naprosto celá osobnost je vtělena v 

dandyho oděvu. Kult vlastního já rovná se zde umění toalety.“ (Coblence 2003: 180) 

8.7 Maska v romantismu jako způsob zakrývání emocí 

Romantická poloha dandysmu přijímá masku proto, aby zakryla své vášně. Činí tak zcela 

úmyslně. Za maskou se tedy něco skrývá, dandy romantik skrývá své nitro, na rozdíl od 

původně společenského dandyho nějaké má. Lhostejnost romantický dandy jen předstírá, 

stejně jako chlad, což ale k typickému dandymu nepatří. Romantický dandy je tak pouze 
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nabubřelá postava, která se ráda obléká, dobře oblečený romantik, který se snaží skrývat své 

rozbouřené nitro.  

Romantický dandy dbá na to, aby bylo patrné, jak moc se musí snažit své nitro zakrývat. Ve 

skutečnosti nejde ani tolik o chlad jako takový, ale o práci, která byla vynaložena na 

zakrývání. Musí být parné, jak moc je maska umělá, jak velký je kontrast mezi vnitřním a 

vnějším (Coblence 2003: 282).  

8.8 Maska a dekadence  

Dekadent (dandy) chce vplynout do svého díla a zmizet v dokonalosti stylu. Vytváří 

dokonalou masku, nehybný výraz snové krásy. Dekadentní odklon probíhá ve směru od 

skutečnosti ke stylu, od obsahu k formě, čehož důsledkem je nutnost vzdát se subjektu a 

nahradit jej maskou. Tato stylizace pak vede až k dekorativnosti subjektu, z něhož se stává 

objekt.
53

 Dandy se pak stává neživou věcí, artefaktem.  

Dandy je umělcem povrchu, maska sice poskytuje iluzi vnitřku, ale za ní už nic není. 

Dandyho nitro a styl se mají setkat právě na povrchu jeho těla. Jeho osobnost se transformuje 

do oblečení, které nosí, do masky, do povrchu. Přesto je těžké přistoupit na to, že pod maskou 

se nikdo neskrývá – nalezli bychom tam alespoň subjekt milující dokonalost. Navíc píšící 

dandy musí pod maskou nutně něco skrývat, jinak by psaní nebyl schopen.
54

 

8.9 Punková stylizace  

Punková stylizace radikalizuje dekadentní zemdlenost jako výsledek devastace vnitřku, 

zdůrazňuje pak vnějškovost, kdy se na povrchu mísí vnitřek a vnějšek v rozkladu. Maska se 

v punku skládá jen proto, aby se mohla rozpadat, nelze ji udržet, stylové gesto propadá 

hysterii, umělec může v každé chvíli ztratit kontrolu nad stylem. Punk má ve své 

nepřirozenosti (navíc s dekadentními inspiracemi) odpor k tělu, místo přirozenosti volí 

umělost.
55

 Tím si je blízký s dandym.  
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9. Co dandy nosil a jak rozuměl módě 

9.1 Dandy móda 

Dandy se pohybuje v oblasti módy, nikdy jí nepodléhá, protože musí zůstat jedinečným. 

Móda pro něj nemá být uniformou, ale způsobem odlišení, individualizace. Musí před ní být 

neustále napřed, musí jí vládnout, diktovat vkus a kritizovat jej. Protože dandymu chybí 

hloubka, svoji jinakost a jedinečnost prosazuje na povrchu – svým vzhledem. Nechce být 

nápadný, ale rafinovaný, pracuje s detailem. Vyznává dokonalou a rafinovanou jednoduchost. 

„Dandysmus nebyl nikdy charakteristický konkrétním stylem, ale spíše oddaností 

dokonalému oblečení.“
56

 Vzhled nebyl pro dandyho doplňkem, ale smyslem života, oblečení 

bylo součástí jeho image, ale až pečlivá (a zároveň diskrétní) úprava zevnějšku mu dodala 

nádech odlišnosti. Hlavní byla elegance a vyváženost. Zároveň byla pro dandyho důležitá jistá 

nevypočitatelnost, kterou potřeboval k tomu, aby si udržel diváky. Jeho osobitý přístup 

k oblékání mu rovněž umožňoval měnit vlastní pravidla oblékání. 

Oblečení dandyho bylo jednoduché a nenápadné, ale velmi nákladné. Používal se i korzet, 

střih musel být dokonalý, stalo se módou nechat si šít u osobního krejčího. Jak se celkové 

vzezření stále zjednodušovalo, rostl význam kravaty, která se stala nejnápadnější ozdobou. „Z 

umění vázat kravatu se dokonce usuzovalo na charakter a povahové vlastnosti nositele.“
57

  

Dandy vyjadřoval svou nadřazenost skrze krejčovskou rafinovanost. Používaly se šněrovačky, 

vycpávky a vysoký naškrobený límec, který ztěžoval pohyb krku. Díky těmto efektům 

vypadali dandyové nadutě, a tedy nadřazeně. Ve Francii mohl být límec až tak vysoký, že 

zakrýval ústa. Dandyové zpopularizovali nošení cylindru, který se vyvinul z původního 

třírohého klobouku. Poté, co vyprchal vliv Brummella, který propagoval střízlivost 

v oblékání, tvary anglických klobouků se změnily, staly se výraznějšími. Cylindry, které 

nosili incroyables byly až extrémně excentrické.
58

  

9.2 Dandyho chápání módy 

Dandy má ženské chápání módy. Neobléká se do ženských šatů, ale obléká se stejným 

způsobem. Hledá osobnost (osobitost) skrze módu. Nasazuje si masku a krášlí se.  

Dandy není hrdinou módy, je povinován eleganci, módě nikoliv. V oblečení upřednostňuje 
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umírněnost. Hledí na dokonalost a rafinovanost. Po Brummelově prosazení módní reformy a 

ustanovení pravidel vzhledu mužského oděvu se dandyové snaží o drobné úpravy tohoto 

stylu. Nenápadnost je důležitá, přesto se zcela nezbavují barev a jsou proti nošení černého 

fraku přes den. Staví se proti neustálým změnám kostýmu, proti obchodním trikům krejčích, 

kteří nutí muže stále k nové módě. Dandy není staromódní, není proti módě svého času, 

participuje na společenské moci módy a pokouší se svým příkladem získat na ni vliv (Erbe 

2002: 14-15).  Brummell se ve své estetice orientoval na antické vzory, vyznával princip 

klasiky – snažil se odstranit nebo eliminovat extrémy.  

Móda, kterou Brummell prosadil, byla revoluční tím, že oděv už nebyl známkou 

společenského statutu. Oblek byl strohý, diskrétní, moderní. Symbolizoval úpadek šlechty a 

nástup buržoasie. „Nová vznešenost se opírala o všelidskou rovnost, která se projevovala 

prostřednictvím oblečení, a na místo výlučné odlišnosti z časů monarchie nastoupila jinakost 

měšťana, jenž chtěl vynikat, aniž by se lišil.“ (Coblence 2003: 162)  

9.3 Všednost dandyovské módy 

Měšťanská móda byla charakteristická čistotou a bezchybností střihu, nenápadnou 

diskrétností. Móda určuje příslušnost k sociální skupině a tato nová móda, tento moderní 

evropský oblek smazal rozdíly i mezi národy. „Dandyho oděv byl sice stejně čistý jako oděv 

měšťana, avšak na rozdíl od něj si dandy z této skutečnosti nevyvozoval žádnou skupinovou 

přináležitost.“ (Coblence 2003: 167) 

„Všednost Brummellova oblečení, to není jádro skryté za svéráznou fasádou – neurčitost je 

vetkána přímo do povrchu. Důmyslnou střídmostí se dandy odlišoval od ctižádostivce. Příkrá 

a nepříjemná škrobenost ho dělila od krasavců, jednotvárný chlad jeho šatů ho stavěl do 

protikladu proti romantikům.“ (Coblence 2003: 170) 

Brummellovo oblečení bylo škrobené, působil v něm až prkenně. Zároveň bylo všední a 

fádní. Avšak známý rituál ranní toalety, pozice na princově dvoře i jeho důvtip – to vše 

obdařilo Brummellovu osobnost aurou. Usiloval o ni, ale zároveň ji ničil. Nejprve se prohlásil 

za jedinečného, pak sestoupil do anonymity. V éře reprodukovatelnosti se z oblečení stal 

příklad banality, stále opakovatelný výrobek.  

9.4 Dandyho proměna v artefakt 

„Výrazem dandyovského subjektu byla šeď jeho oblečení, triumf pomíjivosti. Subjekt uvízl 

na cestě mezi dílem a neexistencí díla, mezi snahou o odlišení a snahou udělat ze sebe věc.“ 



 

41 
 

(Coblence 2003: 172) 

Dandyho snaha o estetizaci sebe sama ho staví až do pozice artefaktu, kdy zásadní je pouze 

povrch, žádné „uvnitř“ neexistuje (nebo by alespoň existovat nemělo). Jeho dokonalost má 

být až umělá. Tento dandyovský ideál je samozřejmě nedosažitelný, žádná maska není takto 

dokonalá, vždy musí „prosvítat“ alespoň část lidskosti. „Dandy usiloval o to vytvořit artefakt, 

proměnit se v mechanickou loutku, v žádném případě mu ale při téhle tvorbě nešlo o to 

zpřevracet hodnoty a tvrdit, že umělé je skutečnější a pravdivější než přirozené.“ (Coblence 

2003: 197)  

9.5 Péče o zevnějšek 

Typický dandy byl velice fintivý, vystřídal tři až čtyři oděvy denně. První byla snídaňová 

toaleta – čínská noční košile a indické pantofle. Tu dandy vystřídal za ranní toaletu určenou k 

jízdě na koni. Třetí byla toaleta určená k večeři a čtvrtá plesová toaleta (Erbe 2002: 37). 

Dandy svým krášlením strávil mnoho hodin. Avšak toto úsilí muselo být zamaskováno, dandy 

má vypadat nenápadně. Dandy zdůrazňoval harmonii, plynulost a přirozenost, což je ale 

ovšem v kontrastu s jeho škrobeností.  

9.6 Móda jako znak 

Dandy vytváří sám ze sebe umělecké dílo. V realitě se jeho snažení vytvořit sebe sama odráží 

v módě, ve fikci se projevuje jako literární dandysmus, jazyk estetizace. Móda funguje jako 

znak, vyjadřuje sociální pozici ve společnosti, je znakem určitého pohlaví – oblečení může 

fungovat jako znak homosexuality nebo sexuální transformace. Dandyho oblečení je znakem 

elegance, výjimečnosti a aristokratismu. Různé části oblečení mají různou znakovost, oděv se 

stává obrazem, jazykovým kódem, znakem.
59

 Oblečení je materiálem k estetické 

sebekonstrukci, sebetransformaci.
60

 

9.7 Pomíjivost a móda 

„Móda je inscenováním pomíjivosti jako takové, neboť se může uplatnit jedině tím, že sebe 

sama neustále překonává, odstraňuje, zapomíná na sebe. Forma existence módy je (podobně 

jako v radikální moderně) čistá performance, přítomnost, jež si je vědoma své pomíjivosti.“
61
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Podle Benjamina žena (jako organická bytost) obléká anorganické, stává se otrokyní šatů, 

módy, věcí. Touha se pak nevztahuje k ženě, ale k šatům, je od nich neoddělitelná. Móda tak 

zaprodává živé tělo anorganickému světu. Dandymu je vlastní ženino chápání módy, i z něj se 

stává věc, artefakt. „Moderní žena bojuje proti úpadku tím, že sleduje poslední novou módu s 

její věčně novou stejností. Potlačuje sebe sama, imituje figurínu a proměňuje se v ‚pestrou 

mrtvolu’.“
62

 

9.8 Já - kůže 

Oblečení dandyho tvoří druhou (nebo radiálněji první) kůži. Oblečení je u něj kůží proto, že 

bez oblečení neexistuje, jeho představa o sobě samém se v rámci rituálu toalety opírá právě o 

oblečení. Bez něj není nic. Když prezentuje sebe sama, dochází k tomu skrze oblečení. 

Definuje se skrze šaty, jaké nosí. Didier Anzieu, francouzský psychoanalytik, uvažuje tři 

různé funkce kůže – vak k uchování, povrch, který odděluje vně a uvnitř a je také místem 

výměny s okolím.  

V kultu vlastního já jde především o obal, je to kult povrchu. Dandyho oblečení zakrývá 

prázdnotu. Pod povrchem se nic neskrývá, dandy nemá žádný vnitřek. Vše se odehrává na 

povrchu, celá osobnost je vyvedena na povrch, „vetkána do oblečení“, Anzieu to nazývá 

termínem „já-kůže“, zde ve smyslu oblečení (Coblence 2003: 174). 
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10. Dandy (post) moderního věku 

10.1 Nové strategie v rozumění dandysmu 

Obvykle je za dandyho považován Západoevropan, ale v kontextu dnešní doby se objevují 

nové mezikulturní pohledy na dandysmus – je zasazován i do jiných míst a kontextů. V potaz 

se již berou nejen mužské, ale i ženské manifestace dandysmu. Dnešní teoretikové (například 

Susan Fillin-Yeh) se věnují v historii dosud přehlíženým dandyům a kladou si otázky týkající 

se dandyho identity na pozadí feministických či queer teorií.
63

  

Jedním z charakteristických rysů dandysmu je kosmopolitismus. Přesto jsou patrné kulturní a 

osobnostní odlišnosti mezi dandyi v Severní Americe, západní a východní Evropě a v Africe. 

Společný je jim brummellovský vzor využití vzhledu jako prostředku k sociálnímu, 

ekonomickému a politickému vzmachu.
64

 

10.2 Postmoderna jako pokračování dekadence 

Řada kritiků i umělců vnímá postmodernismus jako dekadentní fázi modernismu. Někteří 

poukazují na kontinuální postup dekadence – temná dekadentní vize fin de siècle se 

kontinuálně promítala celým minulým stoletím až do současnosti. Znovu se objevuje zájem o 

umění přelomu 19. a 20. století jako vystřízlivění z romantické vzpoury předchozího 

desetiletí. Fotograf David Robert Mapplethorpe obdivuje estetiku Huysmansova Des Esseinta, 

stylizuje se do postavy dekadentního antihrdiny.
65

 

Zpěvák a performer David Bowie přichází s novým a osobitým typem dandysmu, jeho 

androgynní stylizace byla pak hojně napodobována. „Bowie vytvořil uvěřitelnou a 

přesvědčivou iluzi o hlubokém propojení svého umění a života. Tato iluze ovšem byla 

součástí uměleckého konceptu, který Bowie pečlivě promýšlel.“
66

 Byl jedním z několika 

umělců, kteří veřejně proklamovali svou bisexualitu.
67

 

Androgyn hrál velkou roli v dekadentní estetice přelomu 19. a 20. století, dnes se znovu 
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objevuje na scéně. Androgynství je dnes spojováno hlavně s transsexualitou, kdy tělo je 

prostředkem k duchovní přeměně.
68

 Dekadentní fascinaci androgynitou můžeme pozorovat 

např. v Karáskových Románech tří mágů. V Románu Manfreda Macmillena je to Francis, 

zženštile citlivý, ale přesto chlapec, ve Scarabeovi je jím Gaston, mladý, dekadentně 

zemdlený aristokrat.  

10.3 Dandy v době masové kultury 

První desetiletí 19. století byla zlatými časy dandyů, kolem poloviny století ztratil dandysmus 

vliv a ve fin de siècle se zase na chvíli vrátil na výsluní. Ještě po první světové válce bylo 

možné nalézt muže, které by bylo možné označit za dandye, ale jejich prostor působnosti už 

ztratil exkluzivně-aristokratický charakter. Ve dvacátém století zaplavila elegantní svět 

masová společnost. Módní hrdina opustil diskrétní interiér salonu a vstoupil na veřejnost 

(Erbe 2002: 299).  

10.4 Dandysmus a pop literatura 

Alexandra Tacke, Björn Weyand a Isabelle Staufer (autoři Depressive Dandys) nachází spoje 

mezi dandysmem a pop literaturou. Podle nich se v ní objevují motivy dekadence a 

dandysmu, jakými jsou například sebeinscenace autorů jako pop stars, podobnost s jejich 

literárními postavami, propojení mezi životem a literaturou. Objevuje se zde také zájem o 

módu (konkrétně ironizovaná posedlost reklamními značkami a spotřební kulturou) a kritika 

materialistické společnosti.
69

  

Pop literatura zpracovává fenomény běžného života a staví se k nim ironicky. V pop literatuře 

je zájem o značkové zboží (a značky samotné) spojen s tím, že tyto značky vyjadřují určitý 

sociální status jejich nositele. Skrze reklamu na tyto produkty dochází k překódování světa, 

kdy člověk sám sebe definuje podle toho, jaké oblečení nosí, jaké pije pití, v jakém autě jezdí. 

 V pop literatuře dochází rovněž k problematizaci sexuality, ke znejistění subjektu ve vztahu 

k jeho sexualitě. Objevují se témata metrosexuality, homosexuality, změny pohlaví či 

problémy s vlastní sexuální identitou. Literární postavy se potýkají s pocity únavy a 

zemdlenosti spojenými s koncem tisíciletí a postmoderním světem. Objevuje se zde 

pochybnost a beznaděj, ztráta orientace ve světě, strach z budoucnosti. 
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Pop literatura je ve většině případů tvořena lidmi, kteří rádi koketují s queer nebo camp 

kulturou.
70
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11. Móda dnešního dandyho  

11.1 Konfekce a vkus elity společnosti 

V módní branži se dnes prosazuje převážně konfekční móda. Konfekci tvoří prefabrikované a 

schematizované oděvy. Každý kus oblečení je již hotový a nenabízí jeho nositeli žádnou 

možnost kreativity. Dandy je znalec, ne fetišista značek. Na druhou stranu nelze přehlížet 

touhu vyšších vrstev po exkluzivitě, která přetrvává i v naší společnosti. Tuto elitu dnes tvoří 

lidé pohybující se v zábavním průmyslu a lidé na vrcholu společnosti. Není ovšem jisté, na 

kolik je jejich vkus vybraný, nebo zdali jsou schopni žít estetickým životem, jako dandyové 

žili. Nejen konfekční móda, ale hlavně hektický moderní život s plošnou komercionalizací 

společenského života, která postihuje všechny vrstvy, odsunuly dandysmus na okraj (Erbe 

2002: 300). 

Heslem dnešních módních strategií je individualita. Ve věcech oblékání vládne svobodná 

volba. Každý si sám určuje, co je hezké, co je elegantní, chybí jakékoliv měřítko, podle 

kterého by bylo možné hodnotit. Mužská móda posledních desetiletí osciluje mezi tradicí a 

avantgardou. Není již povinována představě stylu, konvencí a dobrého vkusu (Erbe 2002: 

300-301).  

Móda se v dnešní době prosazuje skrze konfekci jako masový fenomén. Dandy se oproti ní 

musí vymezit originalitou. Ale aby ji zakryl, aby nebyl nápadný, musí se jedinečným 

způsobem držet zpátky. Hledá svébytnou originalitu a jedinečně může kus oblečení vypadat 

buď díky řemeslné dokonalosti, nebo jako akt výběru a kombinace.
71

  

11.2 Originalita dandyho  

Dnešní designér, obchodník a módní návrhář v jedné osobě zabíjí originalitu tím, že ji veřejně 

prodává. Model je neživá panenka bez duševní substance. Naproti tomu dandy je originální, je 

to tvůrce módy. Pohybuje se sice v ohraničeném rámci (pravidla oblékání, ostatní dandyové), 

přesto je skrze jednotlivé kusy oblečení originální.  

Dnešní móda se už neprezentuje v salonech či divadla, ale na ulici. Média jsou (stejně jako 

masová společnost) pódiem pro inscenaci, navíc znamenají také kvalifikovanou instanci pro 

posouzení dandyho. Jako konzervativní rebel existuje dandy mimo dobovou módu, ale 
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zároveň se pohybuje uvnitř ní, v jejích hranicích.
72

  

11.3 Reprodukovatelnost 

Ve dvacátém století dandysmus jako unikátní mužská personalita začíná ztrácet půdu pod 

nohama. Mechanická produkce a růst masové kultury mění osobnost v reprodukovatelnou a 

často i ženskou komoditu. Dandyho osobnost je naproti tomu jedinečná svou unikátností a 

nereprodukovatelností. Dnes si lidé mohou v obchodech koupit to samé oblečení, jaké nosí 

jejich idoly. O mediálních hvězdách víme téměř vše, co je možné vědět a jejich image netvoří 

jen ony samy, ale i lidé pohybující se v jejich okolí. Jejich image je tvořena tím, co se o nich 

říká, co o nich píší diváci, kritici a bulvární časopisy, je multimediální a intertextová. Ve 

svých filmových rolích představují známí herci svou konkrétní roli v daném filmu, ale i sebe 

sama, svou pověst a image si vždy nesou z role do role.
73

 

Móda, jako znak luxusu, spjatá s individuálními designéry se objevuje od poloviny 19. století. 

V té době se konstituuje móda, jak ji známe dnes, vyvíjí se haute couture, průmysl 

orientovaný na extrémně bohaté ženy, elitní forma módy. Ve druhé polovině 20. století díky 

masové produkci i normální ženy mohou vlastnit kopie těchto luxusních šatů a doplňků.
74 

Reprodukcí však ztrácí dílo svou auru, namísto neopakovatelného výskytu se pak objevuje 

výskyt masový.
75

 

11.4 Camp a neokonzervatismus 

Reakcí na dnešní absenci vkusu jsou módní extrémy. Na jedné straně stojí zástupci 

neokonzervativismu, zástupci camp stylizace na straně druhé. Oba tyto přístupy k módě se 

svým způsobem snaží vyrovnat s neexistencí objektivních měřítek moderní doby.  

Pojem „camp“ je objevuje v eseji Susan Sontag Notes on Camp z roku 1964. Jedná se o 

estetizující chování, estetickou stylizaci vyznačující se zálibou v teatrálním, přehnaném, 

ironickém, jde spíše o hravost a nadsázku než o obsah. Tyto přístupy se někdy blíží i ke kýči. 

Hlavními body campu jsou rafinovanost a přehánění, je mu vlastní i záliba v extravaganci. 

Camp je žena, která má na sobě šaty z milionu pírek, nebo lebka z diamantů Damiena Hirsta, 
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která je alegorií marnosti (motiv smrti kontrastuje s opulentním blýskavým dílem). Camp je 

láska k nepřirozenému, pojí se se sexualitou, homosexualitou a androgynitou.
76

  

Camp je pro Sontag způsob, jak být dandym v době masové kultury. Estetické chování je tak 

možné i v pop kultuře, i v masové kultuře může existovat dandy se svojí notorickou 

elegancí.
77

 

Camp estetika ztělesňuje přehnanost, punk, estetiku ošklivosti a grotesknost. Naproti tomu 

dandy nenávidí vulgaritu. Hvězdou nové módy je dnes transvestita. Naproti tomuto 

radikalismu (produkty masového konzumu) stojí neokonzervativismus nově zbohatlých vrstev 

spojený s touhou po sociální distanci projevující se právě tím, že hledají způsoby vyjádření 

této distance v módě, což způsobuje renesanci dandysmu (Erbe 2002: 302). V posledních 

letech se v Londýně objevuje neo-dandyovské hnutí, čtvrtletně rovněž vychází časopis The 

Chap – manifest moderního dandysmu. Členové tohoto hnutí brojí proti vulgaritě běžného, 

nosí viktoriánské fraky, cylindry a těžké plesové šaty.
78

  

11.5 Konzervativní rebel, dandyové dnes 

Dandy starého stylu je elitářsky-aristokratický a čerpá z hodnotových vzorů potápějící se 

epochy, které ve své osobě vrací zpět. Existuje mimo dobové módy, je konzervativním 

rebelem, který opovrhuje moderní a mediální kulturou. Dnes je jeho úloha o mnoho těžší. 

Dandy 19. století stál na počátku vývoje, bojoval proti času a mohl počítat s dalšími 

spolubojovníky. Dnes stojí sám a jeho provokace vyznívají do ztracena. Dnes už je jen těžko 

možné žít způsobem života jako původní dandyové. To málo lidí, které může žít povalečským 

způsobem života, jejichž povoláním je elegance a sebekultivace, se může prosadit tak jedině 

jako poradce ve věcech protokolu, nebo psát knihy o etiketě (Erbe 2002: 303). 

Současnými dandyi jsou podle Coblence literáti, výtvarníci, lidé pohybující se ve světě filmu, 

módy a hudby. „Současný dandysmus vytváří zřetelný protiklad mezi samotou postavy a její 

všeobecnou známostí vytvořenou masovým uměním a kulturním průmyslem. Jeho postava 

vystupuje v plném světle, je bez tajemství a splývá se svým zploštělým obrazem v tisících 

exemplářích. Jedná se o vrchol neoromantické, blyštivé nebo patetické, temné či zářivé verze 

dandysmu: Marylin Monroe, Rolling Stones, Karl Lagerfeld. Dandyi jsou nazýváni lidé, kteří 
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v estetické prezentaci sebe sama projevují nějakým způsobem lhostejnost a neosobnost vůči 

úspěchu a odlišnosti. Jejich dandysmus je však pouhým atributem.“ (Coblence 2003: 372) 

Za dandyho svého druhu by se dal považovat i James Bond. Tato postava se ve filmu začala 

objevovat v 60. letech 20. století. Bond je vzorem mužské ješitnosti, živá reklama na 

spotřební zboží – auta, cigarety, alkohol. „Filmový průmysl, profesionální sport, konzumní 

kultura, pop, reklama a politika stvořily mýtus dandyho druhé poloviny 20. století.“
79

 

Dandyho revolta, odpor proti normě, pokračuje i do 20. století a má dnes mnoho způsobů 

vyjádření. Současný styl života plodí a provokuje dandysmus, dnešními dandyi mohou být 

například Andy Warhol nebo Madonna.
80

 

Podle módního sociologa Jamese Delingpola není (post) moderní dandy masového věku 

žádný romantický reakcionář, ale obléká se tak, jak se každý bude oblékat zítra, což 

reprezentují hlavně populární umělci. Jedním z nich byl Andy Warhol známý svým 

hedonismem, ironií a vystylovanou povrchností. Za dnešního dandyho by se dal považovat i 

popový zpěvák Robbie Williams. Zdá se tedy, že existují formy, ve kterých dandy nadále 

existuje.
81
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12. Žena dandy 

12.1 Ženský dandysmus 

Ve dvacátém století dochází ke ztrátě tradičních rolí pohlaví a dandyho techniky přijímají i 

ženy z módní a mediální branže. Mezi ženské představitelky dandy stylizace patří podle 

Fillin-Yeh herečky, jaký mi jsou Sarah Bernhardt, Maude Adams (obě byly známé tím, že 

hrály i mužské role), Katharine Hepburn, Greta Garbo či Marlene Dietrich (pro mužský oblek 

a sexuální nejednoznačnost). Dalšími představitelkami dandy stylizace jsou podle ní 

francouzská spisovatelka Amandine Aurore Lucile Dupin de Francueil, píšící pod mužským 

pseudonymem George Sand, která se ve svých románech věnovala otázce společenského 

postavení žen, nebo Anna Jun, jako zástupkyně japonských hereček vystupujících v 

Takarazuka Revue, v divadle, ve kterém všechny role byly ztvárněny pouze ženami. Jako 

představitelku brummellovského dandyho vidí Fillin-Yeh Jackie Kennedy.
82

 

Jako dandyho pojímá autorka ty ženy, které se nějakým způsobem podobají mužům, u kterých 

je jejich sexuální identita nejistá, u kterých lze pozorovat jistou sexuální ambivalenci, 

androgynní vzhled, nebo alespoň silnou nezávislost. Žena dandy sama sebe konstruuje skrze 

přestrojení, skrze oblečení se tělo magicky změní. Literárním dandym by pak byl(a) Orlando 

Virginie Woolf.
83

 Pro všechny tyto ženy bylo oblečení nutným vybavením pro jejich stylizaci. 

12.2 Coco Chanel, dandy brummellovského typu 

Móda pomohla přenést dandysmus jako sociální a kulturní hnutí 19. století do současnosti, 

kde se objevuje ve své nové verzi jako móda mediálních celebrit. Vliv na to měla i Coco 

Chanel. Její design vytvořil a rozšířil dandyovské inovace a umožnil ženám vstup do 

mužského dandy prostředí. Častými výpůjčkami z dandyovského slovníku a vystupování 

způsobila Chanel revoluci ve vnímání ženského těla. 

Coco Chanel vytvořila ženu modernity, sama byla posledním dandym 19. století. Nebyla 

první známou ženskou návrhářkou, ale svou osobnost vložila do svých návrhů tak silně, že 

lidé nenosili jen něco od Chanel, ale Chanel samotnou (wearing a chanel – wearing Chanel), 

její vlastní osobnost. Byla mediální celebritou, nejen že zastupovala sama sebe, svou image 

(jako filmové hvězdy), ale její osobnost se transformovala do jejích modelů, její já 
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„prosakovalo“ skrze její modely a pak skrze zákazníky, kteří je nosili. Byla dandym 

Brummellova typu, sama sebe stvořila z bídných podmínek a vyšvihla se na vrchol, stala se 

celebritou obklopenou vlivnými lidmi. Mlžila ohledně své minulosti, příběhy, které 

vyprávěla, byly mystifikací. Nesocializovala se jen skrze bohatství, stala se také 

právoplatným členem francouzské avantgardy, byly první návrhářkou, která byla současně 

chápána jako umělkyně.
84

 

Revolučnost jejího stylu spočívá v modernistické redukci ženské siluety, ve zjednodušení 

šatů, střihů a vzorů. Ženy se v jejích šatech mohly pohybovat, přestaly být imobilními 

předměty umění. Došlo nejenom ke změně siluety, ale i materiálů, které byly nyní pohodlnější 

a flexibilnější. Volila neutrální tóny a čisté linie podobně jako Brummell.  

Chanel neprodávala jen své produkty, ale celý svůj život. Byla často fotografována, psalo se o 

ní v časopisech. Dobře vypadala, měla elegantní figuru a slavný „playgirl life“, to přitahovalo 

zákazníky, ženy se snažily být jako ona. Chanel sama nosila své návrhy, její kolekce byla ona 

sama. Jejím cílem bylo vidět sebe sama reprodukovanou, její modelky jí musely být podobné 

vzhledem, dokonce byly i instruovány, jak se pohybovat jako ona. Světu nabízela 

idealizovanou verzi sebe sama, její personalita pro ni byla vším. Móda pro ni byla divadlem 

s milionem herců, kteří portrétovali jednu hvězdu. Na rozdíl od dandyů tříštila svou osobnost 

do „glittering bits of her celebrity upon everage women“.
85
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13. Sexualita 

13.1 Potlačení sexuality a zženštilý vzhled 

Přísná kontrola sebe sama, svých afektů, musela samozřejmě zasáhnout i do sexuality dandyů. 

Jejich cílem bylo potlačení afektů, tedy i sexuality. Dandy nesmí riskovat ztrátu sebekontroly. 

Kult sebe samého dělá z dandyho totéž, čím je prostitutka; oba prodávají vnějšek, zdání. 

Svému zevnějšku musí dandy dopřát mnoho péče, proto se může zdát, že mu chybí mužnost. 

V době aristokracie ještě dandyové nebyli pokládáni za homosexuály, ovšem s ustavením 

občanských norem se situace změnila. Měšťanská sexuální morálka vyžadující umírněnost a 

naproti tomu extrémní kostýmy dandyů zajistily, že v očích „obyčejných občanů“ byly 

dandysmus a homosexualita spojité nádoby (Erbe 2002: 20). 

Avšak Brummell zavrhoval zženštilé přikrášlování. „Ani zdaleka tu před námi nestojí 

individuum neurčitého pohlaví, samé šálení a úskok, jak dandyho líčili později.“ (Coblence 

2003: 149)  

Dnes dochází ke stírání konvenčních hranic mezi ženskou a mužskou rolí. Kdysi dandyové 

provokovali zženštilým vzhledem, dnešní top modelky zdůrazňují mužské atributy, jsou 

enormně vysoké, nemají žádné poprsí. Androgynní stylizace se objevuje nejen u modelek, ale 

i jiných veřejně známých osob (oblast show businessu, sportu i politiky).
86

 

13.2 Androgynní vzhled dnešních dandyů 

Dnešní dandyové mají androgynní vzhled ne kvůli sexu, ale kvůli věku; musí vypadat mladě. 

U dívek a žen je upřednostňován chlapecký vzhled, obě pohlaví se uniformují, přičemž co se 

týká estetických měřítek, nejdůležitější je mládí. V androgynitě je rovněž rozpoznávána 

plnost, je signálem více-sexuálního, obě pohlaví v jedné osobě znamenají více než jen 

jedno.
87

 

Androgyn je projevem tranzitivní sexuality, v dekadenci se androgynita objevuje jako ideál 

bytí. Je mravně nejednoznačný, sofistikovaný a zároveň rafinovaně asexuální. „Do jisté míry 

se androgynita stává také maskou homosexuality, jako odmítnutí 'přirozené' formy lásky.“
88
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13.3 Dandy a narcis 

Existují dvě možnosti, jak chápat dandyovský narcismus. První možností je to, že dandy 

buduje sám sebe jako narcistický idol, který i sám sebe utváří i uctívá. Pravděpodobnější je 

však spíše možnost, kdy jeho já neexistuje, dokud nespatří v zrcadle svůj odraz. Ale 

„[…]nejde ani tak o to, že by byl dandy jako Narcis zamilován do vlastního odrazu, ale spíše 

o to, že jedině tento odraz ho může ujistit o jeho existenci.“ (Coblence 2003: 180) Dandy se 

nesnaží sám sebe pochopit, pohled do zrcadla, nebo pohled druhého, vytvoří jeho osobnost. 

Rozdíl mezi dandym a narcisem tkví v tom, že narcis sebe sama miluje, což si dandy nesmí 

dovolit, nemůže milovat nikoho, ani sebe. Jeho vztah k sobě samému není sebeláska, ale spíše 

pečlivé opečovávání bonsaje. Dandy na sebe hledí jako na předmět, bez emocí a beze snahy 

poznat sebe sama. Postava narcise může reprezentovat formu dokonalého androgyna. Narcis 

reprezentuje ryzí subjektivitu, která se zrcadlí sama v sobě.
89

 

Osobnost, kterou Brummell sestrojil, trvala jen do té doby, dokud trval její odraz, trvala právě 

v tomto odraze. Dandyho osobnost je jen idol, zdání, obraz. Nerozlišenost mezi přeludem, 

napodobeninou a vzorem je základem dandysmu a podmínkou originality. Dandy nerozlišuje 

mezi realitou a zdáním. Dorian Gray vyhloubil mezi sebou a svou podobiznou propast, a 

proto nemohl být dandym. (Coblence 2003: 184) Právě Dorian Gray z Wildova Obrazu 

Doriana Graye je příkladem literárního narcise. Tento mladý aristokrat obětoval zachování 

své krásy a věčného mládí svou duši. 

Dandyho a narcise spojuje hodnocení sebe sama jako vrcholného ztělesnění krásna, společná 

je jim dokonalost, jedinečnost a sebevzhlížení. Dandy pojímá své já jako umělecké dílo, 

nevede ho ke zjihlému či náruživému obdivu. Pokouší se svou emočnost potlačit, pěstuje sílu 

vůle, nad svými emocemi musí zvítězit. Musí být nezávislý, nic si ho nesmí podmanit, aby si 

on mohl podmanit ostatní. Naproti tomu narcis je sám sebou uchvácen, je otrokem své vášně.  

Dandy potřebuje diváka, narcis si stačí sám v zrcadle, pohled druhého mu není lhostejný, 

protože ho využívá k potvrzení vlastní neodolatelnosti, ale dandy ho potřebuje pro jeho 

odlišnost. Je pro něj konfrontačním bodem, na němž může sledovat svou revoltu (revolta v 

jinakosti). Narcis v druhém vidí jen to, co mají společné, ale dandy potřebuje odlišnost 
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k tomu, aby se mohl vymezit, ukázat svou výjimečnost.
90

 Protože se dandy pohybuje ve 

společnosti, nemá tak jako narcis jedno zrcadlo, ale má jich mnoho.
91
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14. Pomíjivost dandyho 

14.1 Pomíjivost a nutnost neustálé obnovy sebe sama 

Dokonalý dandy je fikce, konstrukt. Nikdo nedokáže být dandym stále, v každé chvíli. 

K tomu, aby jím člověk byl, je nutná neustálá obnova. Vlastně nelze být dandym, lze jím být 

jen v daném okamžiku. Jen Brummell to dokázal, stal se z něj mýtus, pravdu o něm nelze 

odlišit od mystifikací spojených s jeho osobou (Erbe 2002: 21).  

„Skrze dokonalost vlastní osobnosti, která je neustále obnovovaným tvůrčím aktem, se 

dandymu daří zadržet přítomný okamžik. Věci proměnlivé proměňuje v dílo, jež je samo 

pomíjivé.“ (Coblence 2003: 11) Dandy a jeho dílo sebe sama „[…] předjalo soudobé pojetí 

díla: díla nestálého, díla v pohybu, unikajícího či prchavého, díla vystaveného rizikům 

provázející jeho zrod, anebo dokonce zaměňovaného přímo s časem, ve kterém vzniká (work 

in progress), díla poddajného a proměnlivého.“ (Coblence 2003: 11) Dílo, které dandy 

vytváří, okamžitě vyprchá, mizí v okamžiku konce performance. Dandy nepřekonává čas tím, 

že by jej chtěl fixovat v jednom momentu jako klasické umělecké dílo, ale musí ho vždy a 

znovu překonat aktuálním momentem.  

Dandymu je nedostupná trvalá identita, proto musí stále pracovat na svém sebeutváření. Cítí 

neustálou potřebu odlišit se, individualizovat se. Je to nestálá a nepředvídatelná figura, je 

prázdný, je subjektem bez stálého subjektu. „Jeho já trvalo pouze v přítomném okamžiku, v 

okamžitosti té které pózy. Dandyovská drzost se vysmívala ješitnosti těch, kdo věřili v 

původnost a trvání.“ (Coblence 2003: 113) 

14.2 Dandyho vztah ke stáří (a smrti) 

Dandy je nepřítelem stáří, ale jeho vztah ke smrti je nejednoznačný. Podle Heinze Drügha ji 

jedna jeho část miluje, druhá nenávidí. Částečně touží po estetickém absolutnu, chce esteticky 

inscenovat smrt jako absolutní poznání. Ví, že krása trvá vždy jen v okamžiku, ale fixované 

„mrtvé části historie“, fotka Jamese Deana, Mona Lisa, diamant, jsou nezávislé na čase. Na 

rozdíl od nich je krása živých subjektů vždy časově ohraničená a dandy žárlí na všechno, 

čehož krása neumírá. Důsledkem dandyho estetického života by měla být i estetická smrt, 

inscenovaná sebevražda, kdy je to subjekt, kdo rozhoduje o sobě samém až do důsledků, což 

mu dává svobodu. Dandy si přeje věčné bytí v kráse, kdy „dílo“ zůstane zachováno ve své 

celistvosti. K tomu je třeba vést intenzivní život a zemřít v mladém věku, aby se stal 

legendou, jako se to povedlo Jamesi Deanovi nebo Janis Joplin. Tento konec dandyho však 
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není příliš obvyklý. Dorian Gray reprezentuje únik před smrtí – etické já umírá, estetické já 

žije dál, dochází tak k oddělení etiky a estetiky.
92

 

14.3 Adorace mládí 

Další možností reakce na vědomí vlastní konečnosti je podle Heinze Drügha útěk před smrtí, 

kdy dandy volí mládí, nemorální estetizaci života, jak je reprezentována v postavě Doriana 

Graye. Dandy neutíká jen před smrtí, ale i před jejími projevy, před stářím. Vzývá kult mládí. 

Věk ideálního dandyho se pohybuje mezi 17 a 35 lety. Módní průmysl vydělává na strachu 

člověka před smrtí, čím módnější něco je, tím mladší si člověk připadá, když to vlastní. 

Modelové a celebrity, tedy vzory, jak by člověk měl vypadat, jsou mladí, nebo tak aspoň 

vypadají. K tomu, aby si člověk zajistil svěží vzhled a stále čerstvé síly, jsou dnes určeny 

speciální produkty z oblasti módy nebo potravin.
93

  

Adorace mládí se objevuje také u Karáska v Románu Manfreda Macmillena: „Nebyl zcela 

mlád, ale vynasnažoval se vypadati naprosto mladě. Mládí považoval za jedinou formu, v níž 

možno se objevovati na veřejnosti. Věčným mládím chtěl se odlišovati od těch, kdo necítí 

neslušnosti toho, býti starými lidmi. Ani za přátele si nevolil nikdy starých lidí. Daleko, 

daleko od nich prchal. Osvěžoval se jen stykem s mladými přáteli. Neboť stáří pokládal za 

nakažlivé, jako by mohlo přejíti do člověka, jenž se stane sám pak starým.“
94
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15. Různé pohledy na dandysmus 

Cílem mé práce bylo představit některé současné pohledy a názory na dandysmus. Autoři, s 

jejichž pracemi jsem pracovala, vycházeli vesměs z téhož historického (a historizujícího) 

pohledu na dandysmus, ovšem jejich závěry se od sebe velice liší.  

U jednotlivých autorů totiž dochází k odlišnému předefinovaní daného problému, ke změnám 

pohledu, důraz je u různých autorů kladen na různé aspekty tohoto fenoménu. Z tohoto 

důvodu je obtížné (ne-li nemožné) dojít k jasnému závěru. Klíčové se zdá to, že tito autoři, ač 

vycházeli ze stejného základu a používali tatáž historická data, zúžili svá bádání na jeden 

(nebo i více) aspekt(ů) dandysmu, a svého dandyho si podle tohoto aspektu (či aspektů) 

předefinovali. 

Tím, že si jednotliví autoři předefinovali (podle svých kritérií) svá pojetí dandyho, je obtížné 

jejich závěry srovnávat, neboť pak srovnáváme nesrovnatelné. Je pak samozřejmé, že závěry 

těchto autorů jsou odlišné.  

Po Brummellovi, po první emblematické postavě dandysmu se dandyové mění. „Dandysmus 

se stává rolí, doktrínou s jejími vlastními koncepty, které ztělesňuje fiktivní postava, a vytváří 

tak vysněný ideál. Přechodem do této polohy dandymus přemisťuje složky estetiky, které 

charakterizují tento symbol subjektivity. Tato estetika je vrcholně paradoxní, neboť se z ní 

vytrácí to, co vytváří dandyho jedinečnost – absence díla nebo nečinný člověk jako jediné 

prchavé dílo –, v níž však vzniká to, co o dandysmu umožňuje mluvit, co je pro něj typické a 

čím přetrvává. ‚Udělat ze života umělecké dílo’ neznamená přetvořit hédonismus nebo 

estetismus ve vyšší etické pravidlo, ale ‚pokusit se na konkrétním případu’ ukázat marnost 

života nebo času, který je jeho esencí a údělem každého smrtelníka.“ (Coblence 2003: 372-

373). 

Po Brummellovi přicházejí teoretici, kteří si vytváří umělého dokonalého dandyho, vymýšlí 

doktrínu, které je povinován. Kvůli tomu se vytrácí jedinečnost jeho postavy, prchavost díla 

(já jako pomíjivé dílo trvající pouze v tomto okamžiku). Podle Coblence se tento postoj nemá 

stát etickým pravidlem, ale možností na konkrétní postavě dandyho ukázat marnost života.  

Coblence dochází ovšem k tomu, že dandyovské gesto je paradoxem. Z individualistického 

dandyho se podle ní stává typus, který je pak zpětně dohledatelný v dějinách a funguje jako 

návratný pojem. Dandy se mění v typ, ztrácí svou jedinečnost a nakonec splývá s 
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romantickým hrdinou.  

Dandy chtěl stvořit ze své osoby umělecké dílo, ale svou vnitřní prázdnotou a neodlišitelností 

se proměnil v typ. To vede, podle Coblence, k odhalení iluze celého tohoto systému, jakožto 

tvorbě originálního uměleckého díla, a odhalení iluze odlišnosti bez toho, aby k ní byla 

vytvořena teorie. Brummell usiloval o odlišnost, dosáhl však neodlišitelnosti. Pro Coblence je 

dandyho osobnost zklamáním v tom smyslu, že je prázdný, že za maskou výmluvnosti a 

elegance není patrná žádná motivace, žádný důvod a žádný smysl. „Pouze prázdná, chudá a 

zbytečná postava je nositelkou čistého dandysmu, který odhaluje malichernost pachtění v celé 

jeho bídě.“ (Coblence 2003: 372) Autorce se zdálo podstatné, že dandy skrze sebe poukazuje 

na absurditu života, nejistotu rolí, absenci měřítek. Chtěla z něj udělat heroickou postavu, ale 

nepodařilo se jí to, nenašla patřičné filosofické zdůvodnění. Dandysmus pak není 

východiskem, ale prostým stavem bytí.  

Autorka očekávala v dandym filosofickou alternativu, avšak nepodařilo se jí ji objevit, 

nenalezla systém, který by dandyho teorii potvrdil. Coblence hledala propracovanou teorii 

dandysmu a nenašla ji, otázkou je, jestli bylo vůbec možné ji najít. Dandysmus nemusí být 

návratným pojmem, je možné, že si uměle vytváříme řady po sobě jdoucích dandyů, ale jde 

jen o naši nálepku, tyto postavy nic nepojí, proto nelze nalézt spojnice ani teorii.  

S dandysmem v literatuře se Coblence vypořádává tak, že dandysmus svůj výraz nalézá v 

umění, „[...] v objektivizaci a posunu na vnější postavu“ (Coblence 2003: 373), což je ovšem 

podle Coblence zavádějící. Do literatury se tak dostává to, co předváděním mizí „odlišnost 

vytvářená neutralitou, ochablostí a mizením.“ (Coblence 2003: 373) Do literatury pak podle 

ní nelze přenést všednost a necitelnost, které jsou pro dandyho typické, a literatura nemůže 

postihnout to, co je pro dandysmus příznačné a estetika se nemůže chopit toho, co je otázkou 

žitého života. Na tomto místě však nemohu s Coblence souhlasit. Myslím si, že literatura 

disponuje takovými prostředky, které dandyovský charakter mohou vystihnout.   

Toto je ovšem pouze jeden z příkladů přenosu dandyho do literatury. Autorka se zde zaměřuje 

jen na dandyho, jakožto literární postavu (tedy například dandyho v rámci fashionable 

novels). To ale není jediný dandyho literární výskyt. Dandy se dále v literatuře (nebo literární 

teorii) objevuje jako literární či životní stylizace určitého autora (např. Breiského či Wilda) 

nebo jako konstrukt určité teorie, jak jsme viděli např. u Baudelaira.  

Günter Erbe svého dandyho vidí odlišně. Historizujícím pohledem sleduje vývoj dandysmu a 
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tuto postavu se pokouší nalézt i v dnešní společnosti. Nereflektuje však možnosti její změny, 

postava dandyho je podle něj neoddělitelně spjatá se společenskou situací 19. století a právě 

dandyho 19. století hledá v dnešní společnosti.  

Podle Erbeho je každý pokus přemístit dandyho do naší doby je poněkud nucený. Viděno z 

této perspektivy, žije dandy do té doby, dokud žijí relikty high society. Politici, obchodníci, 

módní návrháři nebo umělci se dnes občas chovají jako dandyové, ale nestačí to na to, 

abychom je mohli označit za plnohodnotné dandye. I když bohatí současní lidé s materiálním 

způsobem života se jim blíží. 

Erbe ve své práci neuvažuje postavu moderního dandyho. Snaží se aristokratického dandyho 

19. století nalézt v dnešní době, což je samozřejmě nemožné a zdá se i zbytečné hledat. 

Neuvažuje nové možnosti proměny dandysmu jako jiní autoři, hledá pouze jeden typ. Na 

umělce, politiky a jiné veřejné osoby nahlíží pouze jako na konzumenty, nikoliv tvůrce, což 

jim znemožňuje být dandyi. Neuvádí žádnou definici dandysmu, proto je těžké posoudit, kdo 

by podle něj dandym mohl být a kdo ne. Zdá se, že ani příliš neuznává uměleckého dandyho, 

je obrácen pouze na společenský typ dandyho. Dandy podle něj musí být na výši, jeho 

chování musí být aristokraticky vybrané, musí to být přemýšlející, elegantní muž. Kvůli 

demokratizaci a nivelizaci hodnot už nemá dandy, kde se pohybovat. Chybí mu rámec a 

někdo, kdo by jej mohl hodnotit. 

Isabelle Stauffer (Depressive Dandys) se zaměřuje na dandyho spojení s módou, zajímá se o 

jeho vnějškovost, o jeho vnější projev, kterým je v historickém kontextu móda (v dnešním 

kontextu je jím spíše tělo umělce). Z tohoto vnějškového hlediska pak nabízí možnosti dnešní 

dandyovské stylizace.  

Stauffer vidí zánik dandysmu v módě jako masovém fenoménu. Industriální standardizace 

jedné formy vede ke ztrátě jedinečnosti, proto i originalita výběru je dnes již ztracena, vše je 

prefabrikované. Dandy se musí od módy vždy odlišovat, ale dnes je jeho pozice velmi 

obtížná. Toto odlišení je možné skrze extrémy, jako je estetika campu. Podle Sontag je to 

způsob, jak být dandym v době masové kultury. Další možností jsou neokonzervativní 

stylizace. 

Někteří autoři (např. Heinz Drügh) jsou toho názoru, že postava dandyho je i pro naši 

společnost stále aktuální. Dandy se ve společnosti masové kultury zdá být přežitkem, ale 

právě naopak; toto prostředí produkuje dandye – jako vymezení proti této společnosti, jako 
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nekompromisní zdůraznění estetického. 

Podle Otto M. Urbana existuje přímé spojení mezi dekadencí fin de siècle a dnešním uměním. 

Dvěma klíčovými tématy výstavy Decadence now! se staly sexualita a úzkost, z čehož 

vyplývá, že dnešní umělci se zabývají velmi podobnými tématy jako umělci přelomu století. 

Postmodernismus lze v tomto kontextu chápat jako dekadentní (úpadkovou) část 

modernismu.
95

  

„V současném slovníku teorie umění se tedy pojmy jako dekadence a dekadentní často 

neobjevují, přesto se však dekadence jeví jako jedna z kontinuálních vlastností moderního 

umění, spojujícího tvorbu časově vzdálených tvůrců, počínaje Franciscem Goyou nebo 

Williamem Blakem a Joelem – Peterem Witkinem či Damienem Hirstem konče.“
96

 

Jistě existuje ještě mnoho jiných pojetí dandysmu (kromě těch zde popsaných) a jejich autoři 

mohou dojít odlišným závěrům. Ve své práci jsem se snažila o co největší různorodost těchto 

pojetí. Bohužel není možné (v mezích bakalářské práce) zahrnout do ní všechna pojetí 

dandysmu.  
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Závěr 

Viděli jsme, že dandysmus prošel od doby svého „vzniku“ mnohými proměnami. Původní 

Brummellův společenský dandysmus pozdního 18. a počátku 19. století reprezentoval 

aristokratický životní styl a self-made man pocházející ze střední třídy. Poté se původně 

anglický „vynález“ rozšířil skrze Lorda Byrona i do Evropy a dandysmus přestal být chápán 

pouze jako společenský fenomén, ale i jako druh literární (a životní) stylizace a literárních 

postupů. Původně chladný a stoický dandysmus do sebe nasává rysy romantismu – na scénu 

přichází romantický dandy. V Baudelairově pojetí dandysmu došlo k jeho metafyzické 

modifikaci – estetika dandysmu byla pojímána jako žité náboženství. Na přelomu století se 

můžeme, v díle i osobnosti Oscara Wilda, setkat s dandyovskou dekadentní stylizací.  

V dnešní době se opět prosazuje čistě společenský druh dandysmu. Ovšem i ten je značně 

okleštěný od svého původního pojetí. Zdá se, že jako dandy je dnes chápán ten, kdo se 

výstředně, avšak elegantně obléká. Další podmínkou je jakési excentrické vystupování, 

nicméně je jen velice těžko definovatelné, jakým způsobem by se mělo vymykat normálu. Za 

dandye jsou dnes považováni umělci, herci, zpěváci či sportovci. Poněkud přehnaným typem 

dandyho by mohl být metrosexuál.  

Klíčovým pro pochopení dandysmu se zdá být princip povrchu. Pro typického dandyho je 

zásadní zdání, které budí. Staví se proti přirozenosti, uznává pouze umělost. Miluje artefakty a 

usiluje o to, sám se artefaktem stát. Vyznává nadvládu umělého nad přirozeným, nadřazenost 

umění nad přírodou. Pracuje na své proměně v dílo. To musí být dokonalé, celistvé, uzavřené, 

umělé. Musí být dokonalou konfigurací jednotlivých prvků. 

Pro dandyho je prvořadé zdání, iluze. Věci v jeho pohledu mají takovou hodnotu, jakou jim 

sami přiřadíme. S tím se pojí dandyho převrácení hodnot – na vrcholu stojí vzhled, jehož 

hodnota bývá obvykle upozaďována, čímž vyjadřuje marnost všeho lidského chování. Není 

pro něj důležité, co člověk dělá, ale jak vypadá, což je samo o sobě pomíjivé. Navíc v jeho 

měřítku lidské hodnoty nemohou být nikdy objektivně posouzeny. Dandy je skeptik a marnost 

a pomíjivost života jsou mu lhostejné. Pomíjivost se snaží překonat svou proměnou v dílo, 

které je rovněž pomíjivé. Neustále obnovuje dokonalost sebe sama a tím zadržuje přítomnost, 

chystá se být fixován jedním okamžikem. 

Dandy je umělcem mystifikace, pravda a lež jsou pro něj jen relativními pojmy, zásadní není 

skutečnost, ale zdání. Pravda není důležitá, záleží pouze na tom, co se nám zdá pravdivé. Nosí 
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masku, kterou nelze prohlédnout. Není podstatné, co se za ní skrývá, ale jaká je ona sama, 

protože pravdivé je pouze zdání, působnost masky. Snaží se o to, aby žádné nitro neměl, aby 

splynul s maskou, aby jeho povrch splynul s jeho identitou, aby existoval právě jen na 

povrchu. 

Dandy definuje sebe sama pouze skrze oblečení, bez něj neexistuje. Dandyovský kult sebe 

sama staví výhradně na povrchu, dokonalý oděv zakrývá vnitřní prázdnotu. Pod povrchem se 

nic neskrývá, osobnost je tvořena šaty (nebo radikálněji tělem). Móda je pro dandyho 

sebetvorbou. Musí ji neustále překonávat, aby mohl dosáhnout individuality.  

Dandy je tvůrcem i projektem sebe sama, je performerem i artefaktem zároveň. Trvalá 

identita je mu nedostupná, sebe sama musí v každém okamžiku znovu obnovovat. Jeho život 

je zasvěcen neustálé estetické sebeprezentaci.  

Dandyovská stylizace se v průběhu času mění. První stylizací je aristokrat a floutek, další je 

romantický dandy byronovského typu. Byron popisuje dandyho jako heroickou postavu 

moderny odkázanou k marnému boji proti času. Dandyovská dekadentní stylizace představuje 

zjemnělého aristokrata odtrženého od skutečnosti. Důraz je zde kladen na styl a dandy se 

stává artefaktem, mrtvým projektem stylizace.  

Dandy může být literární postava, umělecká i životní stylizace autora či projekt určité teorie. 

Tak či tak, vždy jde o ideální konstrukt. Nezdá se možné, aby někdo mohl být dandym v praxi 

do důsledků. Masku dandyho lze nosit vždy po omezeně krátkou dobu, poté se nevyhnutelně 

začne odchlipovat.  
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