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Předložená bakalářská práce je zaměřena na specifický fenomén dandysmu, jemuž byla zvláště v
poslední době věnována poměrně značná pozornost, a to i z hlediska historie české literatury.
Gabriela Schlupková našla vlastní cestu k tomuto tématu, hledisko spojující možnost rekapitulovat
proměny tohoto pojmu a fenoménu, jeho různá pojetí v rovině odborné literatury a rovněž
nabídnout možnosti aktualizačních srovnání. Svůj cíl v tomto smyslu formulovala jasně, odpovídajícím
způsobem a promyšleně strukturovala svůj výklad do patnácti oddílů členěných množstvím dílčích,
často stručných kapitolek. První část práce pojednává o dandysmu „včera“, představuje historické
formy a klíčové postavy dandysmu v podstatě a povýtce kompilačním způsobem, byť se zjevným
zaujetím a s oporou reprezentativního souboru sekundární literatury. Podstatné je, že respektuje
proměnlivost tohoto fenoménu v značném časovém rozpětí a všímá si jeho konstitutivních souvislostí
s dobovými evropskými myšlenkovými proudy, uměleckými metodami a estetickými koncepcemi, s
dalšími jevy a problémy, jako jsou mj. heroismus, estetismus, styl a stylizace, hra, mystifikace, maska,
sexualita a především móda.

Přínosem je druhá polovina práce: autorka postupně obrací (i kritickou) pozornost k
různorodosti traktování dandysmu v odborných textech, hledá možné spojnice mezi dobovými
koncepty dandysmu a jejich realizacemi i jejich pozdějšími, resp. dnešními interpretacemi. S
porozuměním přijímá např. sepětí dandysmu s dekadentním symbolismem, jak jej v poslední době
ukazuje Otto M. Urban (jeho výtvarně historické vymezení dekadence, propojující symbolismus a
naturalismus není ovšem jednoduše převoditelné do roviny literárněhistorické, jak čteme na s. 28). V
posledních kapitolách zkoumá otázku možných forem další, „(post)moderní“ existence dandyho. V
přehlídce hledání identit, provokativních odlišností či extrémů najdeme množství inspirativních
postřehů. Autorka přitom prokázala přesvědčivé formulační schopnosti, byť ji návratné motivy nutí k
určitému opakování již řečeného a téma prostoupené mohutně (meta)stylizací vede občas k
parafrázím uměleckého materiálu; rezervy lze naopak shledat z hlediska formálního (kombinace
různých způsobů odkazování, práce s poznámkami, nerozlišování spojovníku a pomlčky...).

Aktualizační kapitoly vyvolávají otázku, nakolik lze dnešní projevy, spjaté tu především s
módou, vztáhnout k pojmu dandysmus, a netíhnout přitom nutně k omezujícímu důrazu na
vnějškovost („dandysmu chybí hloubka“, s. 39, resp. vnitřní náplň, s. 41). Tedy: není-li tento pojem
natolik historicky ukotven, že jej v podstatě nelze bez porušení podstaty takto aplikovat. Ve své
vnitřní paradoxnosti a unikavosti vyjadřuje jedinečné (sebetransformující) propojení péče o
neproniknutelný povrch a kultivace vnitřního světa vyhraněného individua, duchaplnosti, která se
projevuje v zásadně neopakovatelných a programově pomíjivých momentech a musí zůstat ztajena.
Obdobně u pojmu dekadence: pro jeho hlubší uchopení je myslím třeba nahlédnout za vnějškové
(motivikou se vyčerpávající) znaky „pasivity“ a „úpadkovosti“ a v jeho charakteristice podtrhnout
hybnou dialektiku pozitivního směřování k nenaplnitelnému estetickému/noetickému ideálu. Autorka
ostatně tyto obtíže naznačuje, mj. v závěru: „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“ (s. 62).

Gabriela Schlupková osvědčila výtečnou orientaci v poměrně rozsáhlé literatuře předmětu,
kterou zúročila ve zdařilém literárněhistorickém výkladu s kritickým odstupem a s aktualizačním,
mezioborovým přesahem. Práci Dandysmus dnes považuji za velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.
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