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Abstrakt (česky)
V této diplomové práci se snažím ověřit tvrzení, zda je dandy umělecké dílo.
Touto tezí bývá dandy nejčastěji definován. Vymezují jej tímto způsobem
zakladatelé diskuze o dandysmu (Barbey d`Aurevilly, Charles Baudelaire a Oscar Wilde) i
soudobí teoretici dandysmu (například Francoise Coblence, Daniel S. Schiffer či Karin
Becker), přes četný výskyt není nikdy toto tvrzení teoreticky uchopeno ve větší šíři.
Nejprve proto hledám definici, která by nejlépe odpovídala konceptu dandyho, jak
jej uvažují zakladatelé. Činím to za pomocí srovnání konceptu dandy s několika definicemi
umění (mimetickou, expresivní, formalistickou, institucionální či funkcionalistickou) a s
tou, která vychází ze srovnání jako nejvhodnější (funkcionalistickou), dále operuji –
konkrétně se strukturalistickou definicí umění Jana Mukařovského.
Z hlediska strukturalismu odpovídám na základní otázky spojené v rámci diskurzu
estetiky s konceptem uměleckého díla. Hledám základní materiál (materiální normu), který
by vytvářel identitu dandyho jako uměleckého druhu. Na tom základě odlišuji umělecké
druhy dandysmu blízké (tanec, herectví či performance jakožto žánr výtvarného umění).
Hledám specifika recepce dandyho, dále specifika tvůrce dandysmu i jeho tvorby nebo
také specifickou souvztažnost dandyho se společností (za pomocí pojmu estetická norma).
Mimo reflexi dandyho v rámci základní estetické relace (recipient – dílo – tvůrce).
Se věnuji ze zvolené perspektivy i specifickým otázkám dandysmu (mýtu, lakoničnosti či
humoru).
Celý průběh práce provází polemika s vlivným textem Francoise Coblence, který se
ve chvíli, kdy se snažíme dandyho jako umělecké dílo uchopit do důsledků, ukazuje jako
problematický. A na závěr s ním, i s textem Karin Becker, na základě vypracovaného
strukturalistického pojetí dandyho jakožto uměleckého díla polemizuji o jednom ze
základních témat dandysmu – o otázce dandyho aktuálnosti (zda náleží pouze do určité
časové epochy, nebo se objevuje i jindy).

Abstract (in English):
My goal in this diploma thesis is to verify the claim that „dandy is a work of art“.
The figure of Dandy is often defined by the claim that it truly is a work of art. Dandy is
after all defined like that by the founders of the debate on dandysm (Barbey d`Aurevilly,
Charles Baudelaire and Oscar Wilde) and also by contemporary theoreticians of dandysm
(such as Francois Coblence, Daniel S. Schiffer and Karin Becker). However, despite the
numerous occurrences of the definition, the claim was never extended into general theory
of dandy as work of art. I am here trying to do that.
First, I am looking for a definition that best suits the concept of dandy according to
the founders. I confront the concept of dandysm with several definitions of art (mimetic,
expressive, formalistic, institutional or functionalist). With the definition that

the

comparison shows as the most appropriate – the functionalist theory of art – I continue to
operate. With a structuralist definition of Jan Mukařovský.
From the structuralistic point of view I answer the basic questions connected within
the discourse of aesthetics with the concept of the work of art. I am looking for a basic
material (material norm) that would create the identity of dandy as a specific kind of
artwork. Based on that, I distinguish artistic kinds of dandysm close (dance, acting or
performance as a genre of fine arts). I'm looking for the specifics of the dandy’s reception.
Furthermore, the specifics of the creator of dandysm and his work. Or the specific
interactions of dandy with society through the concept of aesthetic norm.
Beside dandy's reflection within the basic aesthetic relation (recipient – work –
creator), I am also interested to look at the specific questions of dandysm (myth, laconicity
or humor) from the chosen perspective.
The whole work contains a polemic with the influential text by Francois Coblence
which, when we try to grasp dandy as a work of art, shows to be problematic. And finally,
basing on the structuralist concept of dandy as an artwork, I discuss one of the crutial
themes of dandysm - the question of the dandy's timelessness (whether it belongs only to
certain epochs or it can exist in various times).

OBSAH

1 ÚVOD..............................................................................................................1
2 VYMEZENÍ DANDYHO..................................................................................2
2.1 TEXTY ZAKLADATELŮ.........................................................................................2
2.1.1 Dandy podle Charlese Baudelaira...............................................................3
2.1.2 Dandy podle Barbey d`Aurevillyho...............................................................5
2.2 SOUDOBÉ TEXTY A JEJICH DEFINOVÁNÍ DANDYHO...........................................6
2.2.1 Dandy podle Francoise Coblence.................................................................7
2.2.2 Dandy podle Karin Becker...........................................................................8
2.2.3 Dandy podle Daniela S. Schiffera...............................................................10
2.3 DANDY JAKO UMĚLECKÉ DÍLO.........................................................................12
2.3.1 Mimetická definice uměleckého díla...........................................................12
2.3.2 Formalistická a expresionistická definice uměleckého díla.......................13
2.3.3 Definice uměleckého díla podle analytické estetiky....................................16
2.3.4 Aktuálnost definic uměleckého díla............................................................18
3 TEORIE DANDYHO-UMĚLECKÉHO DÍLA.................................................20
3.1 STRUKTURALISTICKÁ DEFINICE UMĚLECKÉHO DÍLA V KONTEXTU
STRUKTURALISTICKÉ TEORIE.........................................................................................20

3.1.1 Záměrnost...................................................................................................22
3.2 SPECIFIKUM DANDYHO-DÍLA MEZI DALŠÍMI UMĚLECKÝMI DÍLY...................24
3.2.1 Tělo v dandysmu a dalších uměleckých druzích.........................................27
3.2.2 Specifika dandyho těla jakožto uměleckého materiálu...............................30
3.2.3 Dandy jako estetický objekt........................................................................32
3.3 PODOBA DANDYHO RECEPCE............................................................................36
3.3.1 Dodatek k pozici dandyho v rámci dějin umění..........................................41

3.3.2 Dandyho prostředky....................................................................................42
3.4 DANDY TVŮRCE.................................................................................................49
3.4.1 Dandy a typ tvorby......................................................................................52
3.5 DANDY A SPOLEČNOST......................................................................................54
3.5.1 Dandy v kontextu estetických norem...........................................................54
3.5.2 Společnost doby dandyho............................................................................58
4 DANDY-UMĚLECKÉ DÍLO A SOUČASNOST............................................63
4.1 PROTI AKTUÁLNOSTI.........................................................................................63
4.2 PRO AKTUÁLNOST.............................................................................................68
5 ZÁVĚR..........................................................................................................74
6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:.............................................................77
ZÁKLADNÍ LITERATURA..........................................................................................77
DALŠÍ POUŽITÁ A CITOVANÁ LITERATURA.............................................................78

Předmluva
V následující diplomové práci se pokouším ověřit tvrzení, že dandy je umělecké
dílo.
Fenomén dandysmu mě zajímá pro svou aktuálnost. V době sociálních sítí je
většina z nás postavena před nutnost vytvořit si vlastní virtuální osobnost. Záměrná tvorba
takové „postavy“ vede k rozličným stylizacím a dandysmus představuje velmi příznačný
typ takové tendence. Ovšem podobně jako ne každá malba je hodnotným uměleckým
dílem, ne každý se dovede proměnit v dandyho.
Mým původním záměrem bylo analyzovat Vladimíra Boudníka jako specifický
český projev dandysmu (fenoménu spojovaného především s Francií a Anglií). Ovšem přes
to, že existuje mnoho textů, které se dandysmem zabývají, většinou jde o práce historické
nebo práce, které uzavírají dandysmus do určité epochy (zpravidla končící první světovou
válkou). Dandy v nich sice bývá obecně definován, ale obecná definice není nikdy
rozšířena na obecnou teorii dandysmu, která by umožnila uchopit jiné dandye, než o
kterých dané práce hovoří. Zkrátka nenašel jsem pro analýzu Vladimír Boudníka teoretické
pozadí (kromě textů samotných zakladatelů diskuze, ty však vzhledem k době vzniku a
absenci metody nemohou poskytnou dostatečné teoretické pozadí).
V textech o dandysmu (ať zakladatelů nebo současných teoretiků) je nejčastější
definicí tvrzení, že dandy je umělecké dílo. Toto tvrzení však nikdy není rozvedeno do
obecné teorie dandysmu. A protože je umělecké dílo důležitý pojem estetického diskurzu
spojený s řadou dalších pojmů, nabízí se ho rozvést právě tímto směrem.
Ze zvoleného hlediska není žádná práce (kromě prací zakladatelů) zavazující a pro
šíři disciplín, ve kterých se dandysmus rozebírá, volím si ty práce, které utváří koncept
dandysmu v českém jazykovém prostředí: zaměřuji se na literárněvědný text Karin Becker,
filozofickou studii Daniela S. Schiffera a historickou práci Francoise Coblence. Poslední
jmenovaná vychází z pozic estetiky a její text je zároveň nejvlivnější a proto – mimo jiné –
se stává mým hlavním oponentem v diskuzi o dandysmu.
V prvních kapitolách práce hledám takovou definici umění, co by nejlépe odpovídala
konceptu dandyho, jak jej uvažují zakladatelé, a to za pomoci srovnání jejich koncepce s
několika

rozličnými

institucionální

či

definicemi

umění

funkcionalistickou).

(mimetickou,

A jako

expresivní,

nejvhodnější

formalistickou,

shledávám

definici

funkcionalistickou, konkrétně strukturalistickou definici Jana Mukařovského. Z hlediska

strukturalismu v dalších kapitolách reflektuji základní otázky spojené s konceptem
uměleckého díla (hledám základní materiál dandyho jako uměleckého druhu, odlišuji jej od
druhů jiných – blízkých, jako je tanec, herectví či performance a dále hledám specifika
dandyho recepce či tvorby). A v závěru na základě rozvedené koncepce dandyhouměleckého díla řeším jednu o ze základních otázek dandysmu – jeho aktuálnost.
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1 Úvod
Dandysmus jako tendence či dandy jakožto projev takové tendence bývá zpravidla
definován opisem či odkazem k jiné obecnině. Příkladem mohou být teze „dandysmus je
estetizace vlastní osoby“, „dandysmus je vytváření sebe sama“ či „dandy je umělec a život
jeho výtvor“. Často bývá dandysmus zároveň vymezován referencí ke konkrétním
případům (ať literárním nebo historickým postavám), tedy k obecně uznávaným dandyům.1
Ovšem vůbec nejčastější definicí je tvrzení, že dandy je umělecké dílo. Tak jej
vymezují zakladatelé diskuze o dandysmu (Barbey d`Aurevilly, Charles Baudelire a Oscar
Wilde) i soudobí interpreti dandysmu2 (Francoise Coblence, Daniel S. Schiffer či Karin
Becker). Přes četný výskyt není nikdy vymezení dovedeno do důsledků.
Co důsledky míním?
Pojem umělecké dílo v diskurzu estetiky souvisí s velkým množstvím základních
problémů umění – s problematikou materiálu, problematikou specifičnosti uměleckých
druhů, vzájemných vztahů uměleckých druhů, problematikou recepce (neboli působení
uměleckého díla na vnímatele), problematikou tvorby uměleckého díla apod. A zmínění
autoři přisuzují dandymu status uměleckého díla, aniž by uvážili jakoukoliv z těchto
problematik.
My se zde pokusíme tyto otázky zodpovědět, čímž bychom chtěli ověřit, do jaké
míry je takové tvrzení oprávněné. Za základ vymezení pojmu dandy budeme považovat

1

Mezi uznávané dandye reflektované v každé práci patří například spisovatel Oscar Wilde, Charles

Baudelaire či Geroge Gordon Byron, dále arbiter elegance George Brummell či Robert de Montesquiou,
který sloužil rovněž jako předloha pro literární postavu dandyho Barona de Charluse v Hledání ztraceného
času. Mezi nejznámější literární postavy dandye patří například Des Essaintes z románu Naruby Jorise
Huysmanse či Lord Henry z Wildova román Obraz Doriana Graye. Rovněž v Balzakově Lidské Komedii
můžeme nalézt mnoho dandyů.
2

Jak stojí již v předmluvě, soudobá diskuze o dandymu probíhá v rozličných oblastech (literární

věda, sociologie, historie, teorie módy či estetika) a polemizovat se všemi názory by nemělo smysl. Přitom
neexistuje zřejmý důvod, proč upřednostnit jedny texty před druhými. Volím proto texty dostupné, tzn.
přeložené, jednak proto, že zřejmě mohly mít největší vliv na chápání dandysmu v našem jazykovém
prostředí ale i z předpokladu, že právě jejich vlivnost či důležitost v původním jazykovém prostředí byla
jedním z důvodů překladu u nás (proti čemuž samozřejmě existují i výhrady – viz recenze Schifferovi knihy
od Jana Staňka z časopisu Estetika, č. 1, 2012, s. 122-127). Výsledný soubor textů je podle mne dostatečně
rozličný a tím i reprezentativní.

1

Lukáš Csicsely, Je dandy umělecké dílo?

texty zakladatelů diskuze o dandysmu a z nich budeme při rozvádění problematiky
dandyho jako uměleckého díla vycházet.
Protože samotní teoretici dandyho s žádnou definicí umění nespojovali, pokusíme
se ji nalézt.
Zakladatelskou koncepci dandysmu budeme porovnávat s vlivnými definicemi
umění z estetického diskurzu (výběr zužuji na ty, které se staly základem úvah o
definování umění3 – na mimetickou, expresivní, formalistickou a funkcionalistickou) a
pomocí té, která bude se zakladatelskou koncepcí dandysmu vykazovat největší shodu,
budeme řešit dandyho jako umělecké dílo do důsledků – jak bylo předesláno, půjde o
definici funkcionalistickou, konkrétně strukturalistickou.
Na základě úvah zakladatelů rozvinutých v rámci strukturalistické perspektivy
budeme polemizovat se soudobými texty, zejména s vlivným textem Francoise Coblence.
Vrcholem polemiky pak bude strukturalistické řešení jednoho ze základních problémů
diskuze o dandy – otázky jeho aktuálnosti. Zatímco zakladatelé, ale i někteří současní
interpreti (Schiffer), chápou dandyho jako fenomén časově neohraničený nebo spíše
nadčasový, jiní současní interpreti (Coblence či Becker) ho berou jako fenomén minulosti.
Polemika bude probíhat zejména nad dvěma klasickými uměleckými díly dandysmu:
Georgem Brummellem a Charlesem Baudelairem.4

2 Vymezení dandyho
2.1

Texty zakladatelů
Na úvod by se slušelo předběžně říci, co dandy je. K tomu účelu v pojednáních o

dandysmu zpravidla slouží rozbor etymologie slova, ze kterého se většinou dozvíme, že
dandy možná pochází od slov pampeliška či hejsek, ale že jeho pravý význam je nejistý (za
zajímavější z postřehů k etymologii považuji postřeh Krouvorův, že slovo dandy má
pejorativní charakter – může vycházet například i ze spojení s Molierovou hrou George
Dandin).5 Já pro vytvoření předběžné představy využiji shrnutí textů zakladatelů diskuze
Barbey d`Aurevillyho a Charlese Baudelaira.

3

Kulka, T., Ciporanov, D. (ed.): Co je umění? (Praha: Pavel Merhaut, 2012).

4

Oscara Widea vynechávám, protože jemu se literatura věnuje nejvíce.

5

Kroutvor, J.: Dandy a manekýna. (Brno: Vetus Via, 1999), s. 66.
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2.1.1 Dandy podle Charlese Baudelaira
Baudelaire o dandym pojednává v rámci spisu o malíři C. Guysovi. Abychom jeho
pojetí pochopili, musíme vzít v úvahu významy pojmů jako je krása, umělecké dílo či
génius, se kterými Baudelaire operuje. V Baudelairově pojetí krásy se snoubí dva
elementy, a to neměnný a proměnný.6 A tento princip „podvojnosti“ vidí Baudelaire i v
podstatě uměleckého díla – zčásti neměnného, zčásti moderního.7
Obecně jako moderní chápe Baudelaire bezprostředně vypozorované či zažité
(kritizuje umělce, kteří vycházejí především z nápodoby klasiků). A s tím pak úzce souvisí
poměrně prosté pojetí génia, neboť genialitu chápe jako „kdykoliv znovu nalézané dětství“8,
čímž míní neutuchající zvídavost a nepředsudečnost. A rovněž s tím souvisí společný úkol
dandyů, a umělců (zde konkrétně malířů): „potírat a ničit trivialitu“.9 Baudelaire spojuje
dandysmus kromě malířství i s literaturou, ať tím, že dandye nazývá básníky dandysmu, či
že považuje Balzaca za „nejhrdinnější, nejpodivnější, nejromantičtější a nejpoetičtější ze
všech postav, co vytvořil.“10
To, že se neomezuje pouze na moderní, proměnnou a bezprostřední složku, dokládá
i výčet osobností, které Baudelaire chápe jako dandye: kromě malíře Guyse, například
aténského řečníka a vojevůdce Alkibiadése11, či dokonce divocha, kterého Chateaubriand
spatřil v Severní Americe. Podvojnost se u dandyho zřejmě projevuje na jednu stranu v
určitých konstantních, neměnných atributech, které najdneme u všech dandyů a na druhé
straně v určitých bezprostředních specifikách, která vychází z jejich okolí. Tedy skrze
modernitu jsou dandyové spojení se svým prostředím a dobou – doslova Baudelaire hovoří
o zvláštní fyziognomii dandyho různých dob12 (například Eugena Lamiho nazývá

6

Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících.

(Praha: Odeon, 1968), s. 589.
7

Tamtéž, s. 598.

8

Tamtéž, s. 593.

9

Tamtéž, s. 613.

10

Baudelaire, Ch.: Salón. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících. (Praha: Odeon,

1968), s. 169.
11

Alkibiadés (450 př. n. L – 404 př. n. l.) byl athénský státník, řečník a vojevůdce. Poslední člen

aristokratické rodiny Alkménovců, která ztratila po Peloponéských válkách význam. Alkibiédes sehrál v
konfliktu důležitou roli. Byl strategických poradcem ve Spartě či velitelem athénské flotily a často měnil
strany. Údajně disponoval velkým kouzlem osobnosti a bezohledností. Viz: Oliva, P.: Kolébka demokracie:
dějiny a kultury klasického Řecka 5.-4. století př.n.l. (Praha: Arista, 2000). Mimochodem, jeho chápání
jakožto dandyho u Baudelaira dost možná souvisí s Baudelairovou fascinací uniformou a vojáky.
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básníkem dandysmu oficiálního a Gavariho dandysmu odvážného a příležitostného). 13 A
shodnými, konstatními vlastnostmi jsou nadčasově spojeni s ostatními dandyi.
Specifičnost by samozřejmě bylo třeba rozebírat případ od případu, ale jaké má
dandy podle Baudelaira konstantní vlastnosti? Obecnou charakteristiku můžeme dovodit z
jednotlivých Baudelairových tvrzení. Jedno například zachycuje dandyho při akci: „Právě
ta lehkost chůze, jistota chování, prostota ve svrchovanosti, způsob, jak nosí šaty a řídí
koně, postoje, vždy pokojné, ale prozrazující sílu…“14
Nicméně Baudelaire odmítá, že by se dandysmus spočíval ve vzhledu: „Dandysmus
není, jak si zřejmě mnoho ne dost uvážlivých lidí myslí, ani nesmírná záliba v oblékání a
hmotné eleganci.“15
Dandyho tvorba spočívá ve vytvoření určitého kodexu: „Dandysmus sám vždy
mimo zákon má přísné zákony, jimž striktně podléhají všichni jeho poddaní.“16
Tyto pravidla ovšem nejde úplně jasně zobecnit, vychází ze vztahu ke společnosti:
„Slovo dandy znamená zjemnělé pochopení veškerého mravního mechanismu tohoto
světa.“17
Přičemž Baudelaire hovoří o takové společnosti určitěji: „Dandysmus se objevuje
především v obdobích přechodu, kdy ještě demokracie není všemocná, kdy je aristokracie
otřesena a pokořena jen z části.“18
Čili prostředky dandyho jsou podle Baudelaira oblékání a ovládání těla. Dandy si
vytváří určitý hodnotový kodex (nebo by se dalo říci poetiku), a to na základě společnosti,
která naopak prochází relativizací hodnot a norem, jimiž by mohla řídit. Takový postoj
jednotlivce vůči společnosti lze u Baudelaira chápat jako onen pověstný „heroismus“.

12

Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících.

(Praha: Odeon, 1968), s. 611:
13

Baudelaire, Ch.: Salón. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících. (Praha: Odeon,

1968), s. 168.
14

Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících.

(Praha: Odeon, 1968), s. 614.
15

Tamtéž, s. 612.

16

Tamtéž, s. 611.

17

Tamtéž, s. 594.

18

Tamtéž, s. 613.
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2.1.2 Dandy podle Barbey d`Aurevillyho
Jak dokazují jeho slova, Baudelaire zřejmě s d`Aurevillyho textem souhlasí:
„Přečte-li si čtenář znovu knihu O dandysmu od Julese Barbeyho d`Aurevilly, pozná, že
dandysmus je věc moderní a že má zcela nové cíle,“19 (mimochodem, toto tvrzení ukazuje,
že Baudelaire chápe dandymus jako proměnlivý).
D`Aurevilly se zaměřuje na osobnost George Brummella a z jeho případu odvozuje
obecné soudy. Určitý dandy je podle něj výsledkem okolností – národní povahy, podmínek,
do kterých se narodil, a společnosti, ve které žije. 20 Je s okolnostmi neoddělitelně spjat –
Brummella podle něj nelze z anglické půdy přesadit.21 Což obecně znamená, že dandy je
spojený s konkrétní společností: „Dandysmus není výplod lidské vůle, ale důsledek
určitého stavu společnosti.“22
Což však neznamená, že by žádnou vůli neprojevoval: „Dandysmus vychází z
jistých pravidel, ale neobejde se bez představivosti.“23 Dandy chce strhávat pozornost24:
„Kdyby se Brummell zakládal pouze na počestných prostředcích, nezaujal by společnost
založenou výhradně na přetvářce.“25 Z prostředků, jimiž ve společnosti působí, jmenujme
ku příkladu extravaganci26 (přitom zdrženlivost27), způsob, jak „nenapodobitelná osobnost
vtiskuje všemu svou pečeť,“28 nebo specifický humor.
D`Aurevilly tedy rovněž jako Baudelaire umisťuje dandyho do úzkého vztahu ke
společnosti:„Naším námětem je dandyho vliv, jeho život na veřejnosti, jeho společenská
úloha.“29
A stejně jako pro Baudelaira není pro d`Aurevillyho nejpodstatnější oděv – dandy
se podle něj pozná „až podle toho, jak se s oblekem zachází.“30 A zároveň tím, jak se v dané

19

Baudelaire, Ch.: Salón. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících. (Praha: Odeon,

1968), s. 168.
20

D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 24.

21

Tamtéž, s. 23.

22

Tamtéž, s. 33.

23

Tamtéž, s. 44.

24

Tamtéž, s. 28.

25

Tamtéž, s. 72.

26

Tamtéž, s. 39.

27

Tamtéž, s. 41.

28

Tamtéž, s. 43.

29

Tamtéž, s. 70.

30

Tamtéž, s. 26.
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společnosti chová: „Dandysmus staví proti novodobému hemžení antickou vyrovnanost.“31
Pokud to bychom zobecnili, znamená, že dandy se staví do opozice. Každopádně, jak
d`Aurevilly, tak Bauldelaire odvozují dandyho od společnosti.
Uchopení d`Aurevillyho eseje může být někdy komplikované, protože si zdánlivě
protiřečí. Jeden z paradoxů se týká aktuálnosti dandyho – na jedné straně d`Aurevilly tvrdí:
„Až se společnost, jejíž je výplodem dandysmus změní, zanikne i dandysmus; aristokratická
a protestanská Anglie.“32
Naproti tomu: „Dandy Brummellova formátu se už na zemském povrchu neobjeví;
muž Brummellova formátu se zase znovu zrodí, a nejednou, ať ho spolčenost navleče do
jakéhokoliv obleku, to můžeme tvrdit. Takoví muži stvrzují rozmanitost božského díla, jsou
věční jako rozmar.“33
Nenechme se zmást. Poprvé má d`Aurevilly mysli Brummella (dílo), podruhé
dandysmus obecně – ostatně, za dandyho d`Aurevilly považuje podobně jako Baudelaire
Alkibiadése („je jejich nejkrásnějším představitelem u toho nejkrásnějšího národa“34), bylo
by tedy divné, kdyby dandysmus neoddělitelně spojil s aristokratickou, protestantkou
Anglií (jak to činní Becker).
U obou autorů tedy můžeme najít dandyho jako umělecké dílo v úzkém vztahu ke
společnosti – odvíjí se od ní, hraje si s jejími normami a na základě nich si vytváří určitý
kodex nebo by se také dalo říct poetiku. Ta zakládá jeho osobitý styl. A oděv jí podřízen,
nedominuje dandymu. A za cíl mu oba kladou ničit trivialitu a jeho výstupům připisují jako
důsledek překvapení (na straně diváků).

2.2

Soudobé texty a jejich definování dandyho
Nyní si projděme texty soudobých interpretů dandysmu – Daniela S. Schiffera,

Karin Becker, Josefa Kroutvora a Francoise Coblence.
Schiffer přistupuje k dandysmu z hlediska filozofie a hledá základní otázky a
myšlenky, které byly a jsou pro koncept podstatné a mohly být pro jeho formování určující
– konstruuje jakési panoráma myšlení dandysmu, ve kterém kombinuje koncepty
soudobých novinářů, teoretiků i samotných zakladatelů dandysmu.
31

Tamtéž, s. 35.

32

Tamtéž, s. 73.

33

Tamtéž, s. 75.

34

Tamtéž, s. 75.
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Becker reflektuje poměrně omezené pole (prostorově i časově): francouzské dandye
19. století. Zaměřuje se na díla tematizující dandysmus, ale výsledkem je přehled děl,
syžetů a biografií autorů.
Z českých autorů vytvořil širší pojednání o dandysmu historik umění Josef
Kroutvor pod názvem Dandy a manekýna.35 Věnoval dandymu nejrozsáhlejší ze čtyř
kapitol knihy snažící se skrze detail (interiér, dandy, manekýna, květomluva)
charakterizovat náladu 19. století. Nejde o akademický, spíše o popularizační text.
Kroutvor sice definici (dandy je umělecké dílo) neuvádí, přesto jsou některé jeho postřehy
cenné a doplňují stanovené myšlenkové pole; podobně jako drobnější texty dalších
českých teoretiků (např. Jiřího Pelána či Ondřeje Klimeše).
Textu Francoise Coblence je komentovaným životopisem George Brummella (a v
menší míře rovněž Charlese Baudelaira) a svým přístupem stojí v opozici k textu Barbey
d`Aurevillyho (a jeho pojetí Brummella). Coblence na základě Brummellova životopisu
řeší dílčí problémy a pomocí interpretace historických pramenů se snaží demýtizovat pojetí
d`Aurevillyho.
V jakém kontextu o základní definici dandyho (tzn. je uměleckým dílem) autoři
pojednávají?
2.2.1 Dandy podle Francoise Coblence
Názor Coblence dobře reprezentuje následující úryvek: „Dandysmus se stává rolí,
doktrínou s jejími vlastními koncepty, které ztělesňuje fiktivní postava, a vytváří tak
vysněný ideál. Přechodem do této polohy dandysmus 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.“36
Podmínky, které ve vymezení Coblence klade, nakonec splňuje pouze Brummell
(třebaže velkou část pojednání věnuje i Baudelairovi). Pojetí Coblence je tedy teorií
jediného dandyho. Její pojetí by se dalo označit jako krajně historizující, protože ve jménu
jedinečnosti a neopakovatelnosti odmítá jakoukoliv typizaci. Což se projevuje i v
35

Kroutvor, J.: Dandy a manekýna. (Brno: Vetus Via, 1999).

36

Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 372-373.
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negativním postoji vůči d`Aurevillyho textu, kterému slouží Brummelova osobnost naopak
jako příklad pro ilustraci koncepce dandysmu.
V příkrém protikladu vůči Baudelairovu i d`Aurevillyho konceptu Coblence odmítá
doktrínu, tedy i pravidla. Slovo dandy se tedy u Coblence kryje s Brummellem. Velká část
textu představuje jeho komentovaný životopis založený zejména na kronice kapitána
Jesseho. Komentáře mají podobu rozborů a interpretací (vykládají například charakter
Brummellova humoru nebo srovnávají Brummella, Byrona a Napoleona). A Baudelaira
jakožto dandyho odmítá proto, že se věnuje literatuře, a tak nemůže být „nečinným
člověkem“ ukazujícím „marnost života“.
Coblence sice předkládá definice, ale ty vymezují pouze jediný případ. A když se
dandy přetvoří do uměleckého díla, nabývá podle ní pouze jediného významu (ukazování
„marnosti života“), což je alespoň v kontextu sémiotických definic umění – ku příkladu
Nelsona Goodmana37 či Jana Mukařovského38 – dílo poměrně omezené, protože jeho
sémiotický potenciál je velmi malý. (Podrobněji dále).
2.2.2 Dandy podle Karin Becker
Podobně jako Coblence Becker rozlišuje mezi dvěma typy dandyů. Konkrétně mezi
materiálním a literárním, přičemž odlišení zakládá na psychoanalytické úvaze (zároveň
základní tezi textu), že dandysmem se v literatuře zabývali hlavně potenciální dandyové,
kteří neměli na provozování dandysmu dost financí a tak svou touhu tišili literární tvorbou.
Vzhledem k zaměření na literaturu lze předpokládat, že se bude Becker věnovat
fiktivní postavě dandyho (tedy literárnímu dandymu) a jeho proměnám. Jenže ona tuto tezi
dále důsledně nereflektuje a ve výsledku předkládá spíše historický přehled autorů, v
jejichž díle můžeme jmenovaný typ najít. Připomíná to přehledové učebnice literatury, kde
po krátkém představení autorova života (zde zpravidla nesoucího neurčité stopy
dandysmu) následuje shrnutí děje stěžejních děl (stěžejně dandyovských). Becker postavy
označuje, popisuje, ale nezabývá se jejich analýzou nebo vzájemným srovnáním.
Spíše než literární typ se Becker daří přiblížit literární styl literátů-dandyů, který
shrnuje následovně: „snaha budit údiv, šokovat, užívat neobvyklé výrazy a složitou svatbu

37

Podle Nelsona Googmana je dílo umělecký tehdy, když splní pět základních podmínek (pět

symptomů estetična), mezi které patří i vícenásobná a komplexní reference. Viz: Goodman, N.: Způsoby
světatvorby. (Bratislava: Archa, 1996).
38

Jan Mukařovský tvrdí, že podstatnou umění je estetický znak a ten odkazuje k sobě a ke světu jako

celku. Viz: Mukařovský, J.: Umění jako sémiologický fakt In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000).
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vět či náhlé proměny“39. Snaha „překvapovat“ – prostředek dandyho materiálního – se
podle ní transponuje do roviny literárního díla, a to zpravidla v podobě dvojsmyslných
provokací.40 Účinek, který dandy dosahuje ve společenské interakci, se tedy dandyspisovatel snaží podle Becker dosáhnout literárním dílem (podrobnější komparaci působení
literárního díla a dandyho materiálního nicméně neprovádí).
Samotnému vymezení dandyho věnuje Becker úvodní kapitolu s názvem „Pokus o
definici dandysmu“, ve které především cituje Baudelaira a d`Aurevillyho. Dandy má
podle ní několik atributů. Jde o dílo, které vznikne „aktem sebevytvoření“, „osobnost jako
komponovanou figuru, jako propracované umělecké dílo“, přičemž základem jeho
existence je publikum. Ve společnosti (tedy před publikem) se projevuje sebeovládáním,
odmítáním bezprostřednosti a „impertinencí“, tedy drzým chováním, kterým si však nesmí
zpřetrhat vztahy se společností (byl by jeho hrám konec).41
Místo, aby však atributy dokázala na literárních typech, dokazuje je na dandym
materiálním – na Lordu Byronovi (což navíc paradoxně ani není francouzský autor):
„Byron se vědomě pozoruje, stylizuje se do pohledu svého publika a svůj život jako celek
proměňuje v umělecké dílo. Dandy je umělec, jehož hlavním výtvorem je jeho vlastní
osobnost.“42 Tuto tezi Becker nakonec dokládá jednotlivými událostmi jeho života.
V atributech vymezujících dandyho můžeme, mimochodem, nalézt širší spojitosti
pojmů dandy a umělecké dílo, i když pouze v náznacích (např. sebeovládání zřejmě
upřesňuje podobu tvorby artefaktu, což dandyho přibližuje herci, a tedy i herectví jakožto
„uměleckému druh“ či „úžas“ a „překvapení“ představují charakteristickou podobu
působení dandyho jakožto uměleckého díla).
Asi je zřejmé, že perspektiva Coblence by byla pro Becker bytostně nepřijatelná,
protože Coblence vylučuje typizaci a právě na typických znacích dandysmu stojí bádání
Becker. Coblence na rozdíl od Becker i Baudelaira, který v dandym shledává podvojnost
(moderního a typického), přijímá vlastně jen moderní – tedy prchavé a proměnné: „Jaká
může být soudržnost jedince, který vzniká a zaniká s módou?“43 vznáší řečnický dotaz. A z

39

Becker, K.: Literární dandysmus 19. Století ve Francii. (Praha: Karolinum, 2013), s. 45.

40

Tamtéž, s. 14.

41

Tamtéž, s. 12-15.

42

Tamtéž, s. 32.

43

Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 24.
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něj můžeme odvodit i další výtku literárnímu dandysmu – reprodukcí ztrácí prchavost
„tady a teď“ (pozn.44).
Becker dandyho působení oproti Coblence spojuje s dvojznačností. Nicméně,
polemiku s Coblence v jejím textu nenajdeme, neboť si z něj bere pouze to, v čem se spolu
shodují. A shodují se například v tom, že dandyho považují za věc minulosti.
Nakonec bych poznamenal, že nedůsledné dodržování opozice materiálního a
literárního dandyho v tomto textu signalizuje, jak obtížně udržitelné toto rozlišení je.
Baudelaire toto rozlišení nečinní, často ani Schiffer – důvod může být ten, který naznačuje
Baudelaire označováním Balzaca za svou nejlepší postavu nebo spojováním dandysmu s
básnictvím – dandy prostředků literatury využívá a často s ní splývá (ani my zde
neodlišujeme).
2.2.3 Dandy podle Daniela S. Schiffera
Schiffer se explicitně otázkou definovatelnosti dandyho zabývá. V jedné z prvních
kapitol vytváří jakési panoráma soudobého názoru na dandysmus; a tak v opozici k Becker
i Coblence uvažuje aktuálnost konceptu. Nicméně zdroj je poněkud stejnorodý – módní
časopisy (kvalitativně však přesahující české modní časopisy a blíží se spíše seriózním
revue o umění). Ty zpravidla vypovídají o těžkosti dandyho definovat.45 Ti, co přeci
definici předkládají, zpravidla přinášejí rovnicové vymezení, ve kterém jedna obecnina
odkazuje k jiné, přičemž ani význam té nerozebírají. Dandysmus definují jako „životní
koncept“46 či „moderní životní systém“47. Což nalezneme i u zakladatelů. Zakladatelům –

44

Podle mne se tady a teď pouze přesouvá z díla na vnímatele (na čtenáře), který čtením vytváří

jedinečnou událost. Něco analogického můžeme nalézt v hudbě. Zatímco v klasické hudbě se diváci soustředí
na interpretaci, v elektronické mívá interpret často hudbu zaznamenanou, rovněž se ztrácí styk těla s
nástrojem (kterým často bývá software), čímž je interpretovi znemožněna virtuozita a proto se často
schovává za světla a reproduktory a divák se tak soustředí především na jedinečný prožitek vlastního těla.
Viz: .Ostertag, B.: Human Bodies, Computer. In: Leonardo Music Journal, roč. 12, 2002, s. 11-14.
45

Například: „Popsat vám dandyho je úkol za hranicí možného. Úvodník by na to nestačil, jakkoliv

by byl dlouhý. Pokusíme-li se přesto načrtnout alespoň některé rysy dandyho a vyjádřit jeho
nesymptomatičnost, pak musíme konstatovat, že se nepodobá nikomu, že existuje v jednotném i množném
čísle… apod.“ Či: „Pojem dandy je nejasný, ale slovo samo táhne.“ Viz: Schiffer, D. S.: Dandysmus,
poslední záblesk heroismu. (Praha: Karolinum, 2012), s. 25.
46

Schiffer, D. S.: Dandysmus, poslední záblesk heroismu. (Praha: Karolinum, 2012), s. 26.

47

Tamtéž, s. 28.
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naproti Coblence – přitakává i Schiffer, když tvrdí, že „dandysmus není pouze oděv, ale i
duchovní princip“.48
Schiffer obraz dandysmu skládá z citací a současně je oslabuje tvrzením, že je
obtížné dandyho
definovat. Dandy jako umělecké dílo sem vstupuje skrze Wildův aforismus:
„Uměleckým dílem nutno být, nebo umělecké dílo nosit.“49 To Schiffer označuje jako
nutnou podmínku. Podobně se vyjadřuje i o oděvu: „Oděv je nezbytná, byť zdaleka ne
postačující součást všech definic dandysmu.“50 Dále Schiffer zdůrazňuje estetizaci vlastní
osoby či neustálou práci na sobě samém51 (tedy sebetvorbu). Rozšiřuje rejstřík definic, ale
žádnou se nezaobírá podrobněji (v případě „uměleckého díla“ například typem nebo
podobou uměleckého díla). Shromažďuje vlastně nutné podmínky dandysmu, které však
nikdy nevytvoří sadu podmínek postačujících. Schiffer tvrdí, že „vzhledem k posunu toho,
jak pojem dnes chápeme a jak se kultura vyvinula, jsou všechny pokusy o vymezení fatálně
omezující, a mají normativní charakter.“52
Mimo proměny kultury za důvod nedefinovatelnosti dandyho považuje Schiffer
také jeho jedinečnost, což podporuje argumentem, že dandy má „vnitřní potřebu odlišit
se“. Na druhou stranu, pokud by dandyové opravdu neměli cosi společné, těžko bychom je
vzájemně odlišili, protože by nebylo nic, na čem by odlišnost vynikla (k Schifferovým
námitkám proti definovatelnosti dandyho se ještě vrátíme).
Každopádně, Schifferův relativismus stojí v opozici ke Coblence, která poměrně
striktně, ba dokonce rigidně, určuje co je a není dandy – v Schifferově terminologii
bychom ji mohli nazvat „puristkou“53 (Brummella považuje za míru všech ostatních, které
nikdo nedosáhl).
Hlavní důvod, proč se prací Coblence budeme zaobírat nejvíce, je ten, že svou
definici i teorii dandysmu nejpodrobněji rozvíjí a lze z ní odvodit konkrétnější pojetí
dandyho jako uměleckého díla, se kterým můžeme polemizovat. A vzhledem k jejímu
postoji, bude dobrým oponentem v diskuzi. Dělení dandyho na dva typy nalezneme u
všech tří autorů, jak píše Pelán: „U Baudelaira přestává být dandysmus společenským
48

Tamtéž, s. 26.

49

Tamtéž, s. 68.

50

Tamtéž, s. 36.

51

Tamtéž, s. 75.

52

Tamtéž, s. 37.

53

Tamtéž, s. 17.
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chováním a stává se duchovním principem“54 A zatímco u Coblence s typizací přestává jít o
dandyho, naopak u Schiffera ale i zakladatelů (Baudelaira a d`Aurevillyho) se teprve tehdy
stává dandysmus dandysmem.

2.3

Dandy jako umělecké dílo
Mukařovského teorie nabízí dobrou podporu pro většinu tezí zakladatelů. Například

zdůrazňovaný vztah dandyho a společnosti se nám může podařit podrobněji uchopit za
pomocí Mukařovského konceptu souvztažnosti díla a společnosti (estetické normy uložené
v povědomí společnosti); a pravidla, o kterých oba hovoří, pak můžeme chápat v
souvislosti s konceptem estetické normy. Dandyho úkol „potírat a ničit trivialitu“ zase za
pomoci konceptu estetické funkce, která de-automatizuje strukturální vztahy.
Než se však této problematice budeme věnovat podrobně, podívejme se na ostatní
definice (mimetickou, formalistickou, institucionální) umění a srovnejme je s konceptem
dandyho.
2.3.1 Mimetická definice uměleckého díla
Mimesis jako základ umění se objevuje už v Platónových dialozích a její vliv
neustává ani ve 20. století. Tehdy zažívá renesanci například v rámci úvah o filmu, kde si ji
jako základ svého myšlení zvolil vlivný francouzský teoretik, kmotr francouzské nové
vlny, André Bazin.55 Také u Ericha Auerbacha, který za pomocí mimésis ve své vlivné
komparatistické práci srovnával nejstarší literaturu (Ilias a Bibli). 56 A nebo dále například v
re-interpretaci Aristotela od Paula Riceoura.57
Koncept umění se samozřejmě za dobu od Platóna k Bazinovi markantně proměnil,
a tak můžeme jen velmi těžko operovat s jednou mimetickou definicí za všechny. 58
Koncept mimésis pomáhal formovat i moderní koncept umění, když Abbe Batteux
sjednotil umění právě na základě toho, že napodobují.
54

Pelán, J.: Dandysmus jako kulturní fakt. In: D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi.

(Praha: Volvox Globator, 1996), s. 94.
55

Zejména ve své teorii realismu. Viz: Bazin, A.: Co je to film? (Praha: Čs. filmový ústav, 1979).

56

Auerbach, E.: Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. (Praha: Mladá

fronta, 1998).
57

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění I-III. (Praha: OIKOYMENH, 2000-2007).

58

O rozdílných pojetích mimésis ve dvacátém století v podání Rolanda Barthese, Paula Riceoura a

Gerarda Genetta. Viz: Sládek, O.: Tři typy mimesis. (Brno: sborník prací filozofické fakulty brněnské
univerzity, 2007).
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V Batteuxově estetice je umění dokonalejším celkem než příroda. Umělci podle něj
nenapodobují přírodu, nýbrž krásnou přírodu. Znudění obyčejný požitkem z obyčejných
objektů přírody a jejího zobrazení mají podle něj potěšení, pokud mohou použít svého
génia k nalezení nového řádu, který probudí jejich mysl. 59 Ale třebaže umělci v podání
Batteuxe přírodu neimitují, vycházejí z ní.
Nicméně, myšlenkové pozadí, ze kterého dandysmus pochází, se jakémukoliv
spojení s přírodou vzpírá. Například Oscar Wilde explicitně tvrdí: „Život napodobuje
umění mnohem více, než umění napodobuje život.“60 Estetický systém Charlese Baudelaire
zase stojí na dominanci pojmu umělosti, který stojí v protikladu pojmu přírody. Přirozené
Baudelaire chápe jako základ všeho zla a ošklivosti.61
Na druhou stranu, tyto názory by mohly bez mimetické koncepce těžko existovat.
Vycházejí z její negace. Umění se obrací proti dosavadní dominanci v umění – od vzoru
přírody k umělecké tradici. Za příklad takového typu obrácené nápodoby typického
zejména pro období symbolismu, může sloužit případ románu Jorise Huysmanse s
příznačným názvem Naruby, ve kterém autor po způsobu ekfrazis evokuje obraz Gustava
Murnaua a tento popis pak inspiruje Wildea k napsání divadelní hry Salomé.
2.3.2 Formalistická a expresionistická definice uměleckého díla
Od zobrazování světa (v klasicistním pojetí takového, kde příroda slouží za závazný
vzor a přiblížení se mu uspokojení) se v této době pozornost přesouvá na prostředkování
skrze tvorbu jednotlivce, génia – jak tvrdí Ciporanov: „senzibilita a originální nadání
nahrazuje nové ústřední téma tradiční zájem o pojetí tvorby coby osvojeného řemesla a
patřičně aplikovaných pravidel.“62 Řemeslo a pravidla může zastat stroj – v případě
nápodoby v rámci výtvarného umění fotoaparát. V této době romantismu, kdy dandy
zažívá svůj pomyslný vrchol, se základem umění stávají pojmy forma a exprese.

59

Batteux, A.: The Fine arts Reduced to a Single Principle. In: Feagin, S., Maynard, P. (ed.):

Aesthetics. (Oxford: Oxford University Press, 1997).
60

Wilde, O.: Úpadek lhaní. (Praha:František Adámek, 1908).

61

Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících.

(Praha: Odeon, 1968).
62

Ciporanov D.:. Pojem umění a jeho definice: Mezi funkcí a procedurou. (Univerzita Karlova v

Praze, 2009), s. 26.
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2.3.2.1 Expresionistická definice uměleckého díla
Ciporanov jako jednu z podob expresivní teorie definic umění uvádí koncept Lva
Nikolajeviče Tolstého. U Tolstého jde o jakousi emoční komunikaci, kde exprese vzniklá u
autora má být předána vnímateli.63 Takové emocionalistní64 pojetí je u dandyho
problematické, neboť co do reflexe tvorby dandyho panuje shoda o nevzrušené podobě –
překvapovat ale nikdy nebýt překvapen v návaznosti na Horatiovu maximu Nil Marari65.
S teorií exprese však bývá nejčastěji spojován Benedetto Croce, který umění
definuje jako „zvláštní tvůrčí, poznávací a duchovní akt“.66 Mohlo by se zdát, že takové
vymezení padne u dandyho na úrodnou půdu, vezmeme-li v úvahu definice dandyho jako
„životní konceptu“ nebo „duchovního principu“. Jenže problém vymezení od Croceho tkví
v tom, že dílo a umění je u něj hotovo již uvnitř (v mysli tvůrce) a nezáleží tolik, jestli
bude nakonec zvnějšeno (vyjádření je podle Croceho pouze věcí techniky).
Pro dandyho pak platí podobný argument, který proti Crocemu vznáší Morris Weitz
a sice, že fyzická podoba je u mnohých umění – jako například u architektury –
nepostradatelná.67 U Samuela Alexandera podobný argument vychází z jeho myšlenkového
systému, ve kterém dílo vzniká v souvztažnosti a součinnosti materiálu a tvůrce.68
Oba argumenty proti expresionistické definici se dají vznést z pozice dandyho, neboť bez
fyzického vyjádření, jakkoliv se u něj zdá problematické, protože dílo na první pohled
splývá s tvůrcem, se nemůže dandy stát veřejným a nemůže působit na publikum. Dandy
plně vzniká až v interakci s publikem, podobně jako je galerie bez návštěvníka plná pouze
potenciálních děl.69 Neboli, dandy je heteronomním objektem (v souladu s Mukařovského
estetickým znakem).

63

Tolstoj, L. N.: Co jest umění? In: Tolstoj, L. N.: Povídky pro lid; Co jest umění?. (Praha: J. Otto,

1903).
64

Ciporanov D.:. Pojem umění a jeho definice: Mezi funkcí a procedurou. (Univerzita Karlova v

Praze, 2009), s. 53.
65

Horatius, Q. F.: De arte poetica. (Praha: Academia, 2002).

66

Croce, B.: Aesthetika vědou výrazu a všeobecnou linguistikou. (Praha: J. Otto, 1907).

67

Weitz, M.: Role teorie v estetice. In: Kulka, T. a Ciporanov, D. (ed.): Co je umění? (Červený

Kostelec: Pavel Mervart, 2010).
68

Alexander, S.: Art and the material. (Menchester: University Press, 1925)

69

Zuska, V.: Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. (Praha: Triton, 2001).
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2.3.2.2 Formalistická definice uměleckého díla
Snaha „vtiskovat všemu svou pečeť“ či vynalézat vlastní pravidla, která vlastně
představují osobitou poetiku, sbližují dandyho s teorií formy či stylu. A tedy i s definicí
formalistickou.
Formalismus má v estetice několik variant. Ta, která se zpravidla v diskuzích o
definování reflektuje, je britská. Jejími hlavními zástupci jsou Clive Bell a Roger Fry.
Společné rysy různých variant formalismu shrnuje Ciporanov: „V rámci vnímání a
hodnocení uměleckého díla nerozhoduje, co díla popisuje či zobrazuje, nýbrž způsob, jak
je dílo utvořeno. Být uměleckým dílem není proto pro formalisty primárně věcí jeho
obsahu – tedy záležitostí jím reprezentovaných idejí, příběhů či skutečností – ,nýbrž funkcí
jeho estetické formy, tedy jím prezentovaného formálního uspořádání či organizace jeho
formálních kvalit.“
Bellovo a Fryovo pojetí formalismu je blízké Wildeho estetismu. Britský
formalismus vzešel z okruhu tzv. Bloomsbury Group. Jeho čelný představitel, Clive Bell,
se k Wildeovu odkazu hlásil (ať k antimimeticky chápanému umění, individualitě
uměleckého díla či uměleckosti kritiky70). Bloomsbury Group vystupovala zejména proti
viktoriánskému materialismu a utilitarismu.71
Fryova teorie výslovně mimetickou teorii odmítá. Podle Frye umění vytváří
autonomní oblast vyřazenou z praktických souvislostí a kauzality. Umělec dílem vyvolává
specifickou emoci a vnímání díla probíhá ve specifickém, kontemplativním až
meditativním módu.72 Fry pojetím umění jako emocionální komunikace navazuje na
Tolstého, ovšem hovoří o specifické emoci – estetické – kterou vyvolává signifikantní
forma.
Pojem signifikatní formy přejímá Roger Frye od Cliva Bella. Bell při definování
umění sestavuje soubor nutných a postačujících podmínek a přichází s poněkud paradoxní
kombinací. Umění definuje signifikatní forma, která je ovšem u každého díla čistě
subjektivní a individuální (jde o kombinaci a sestavení formálních aspektů díla – neurčité
uskupení linií, barev, objemů a prostoru). Těžko by nám tedy umožnila teoreticky uchopit
dandyho jako umělecké dílo.

70

Hilský, M.: Modernisté. (Praha: Torst, 1995).

71

Tamtéž.

72

Fry, R.: An Essay in Aesthetics. In: Vision and Design. (London: Chatto & Windus, 1920).
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Od tvůrce se ve formalistické definici přesouvá důraz na vnímatele. Což má tato definice
společné i s jinými „estetickými koncepcemi umění“73, které chápou vnímání díla jako
specifický postoj ke skutečnosti. Ovšem Bellovo pojetí vnímání je poměrně omezující,
neboť si v něm divák vystačí pouze se smyslem pro formu, barvu a znalostí trojrozměrného
prostoru.74 A s tím si u mnohých uměleckých děl, jako je třeba literatura, nevystačíme. Čili
tato formalistická definice by díky redukci obsahu a omezenému pojetí vnímání
neumožnila uchopit ani podstatné součásti dandyho – například jeho humor či mýtus.
2.3.3 Definice uměleckého díla podle analytické estetiky
V diskuzi o definici umění by neměla být opomenuta analytická estetika, ve které
se definovatelnost stala důležitým tématem (sebráno v antologii Co je umění75). Navíc,
postoj Schiffera se blíží postoji Morrise Weitze, který se v textu Role teorie v estetice76
snaží dokázat, že definice umění není možná. Je podle něj možná jen u uzavřených termínů
jako je „řecké umění“. V souhlase s tím nalezneme u definice dandyho pouze u Becker a
Coblence, které považují dandysmus za fenomén minulosti. Schiffer se sice domnívá, že
dandy je problém aktuální, ovšem těžko definovatelný. Vede ho k tomu různorodost tezí a
protichůdnost názorů, ale také proměnlivost dandyho. Teze u něj tvoří soubor nutných ale
nepostačujících podmínek (teze jako například „uměleckým dílem nutno být, nebo
umělecké dílo nosit“77; estetizace vlastní osoby či neustálá práci na sobě samém78).
Námitky proti Weitzově názoru mohou být vzneseny i proti Schifferovi. Maurice
Mandelbaum tvrdí, že Weitzova kritika míří pouze na manifestační vlastnosti věcí, a
nikoliv na relační. Čímž diskuzi o definovatelnosti přesouvá od tematizace zjevných
vlastností k nezjevným.79
73

Do této kategorie patří koncepce, které spojují otázku identity umění a podmínku schopnosti

poskytnout vnímateli prožitek, který má v dějinách umění rozličné varianty, ale zpravidla vychází z Kantovi
analýzy soudnosti coby specifického vztahu ke skutečnosti (vymezeného pojmy bezúčelnosti, bezpojmovosti
a bezzájmovosti). Viz: Perniola, M.: Estetika 20. století. (Praha: Karolinum, 2000).
74

Bell, C.: Art. Zdroj: http://www.gutenberg.org/files/16917/16917-h/16917-h.htm. [Viděno:

20.5.2017].
75

Kulka, T. a Ciporanov, D. (ed.): Co je umění? (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010).

76

Weitz, M.: Role teorie v estetice. In: Kulka, T. a Ciporanov, D. (ed.): Co je umění? (Červený

Kostelec: Pavel Mervart, 2010).
77

Schiffer, D. S.: Dandysmus, poslední záblesk heroismu. (Praha: Karolinum, 2012), s. 68.

78

Tamtéž, s. 75.

79

Mandelbaum M.: Rodové podobnosti a zobecňování v umění. In: Kulka, T. a Ciporanov, D. (ed.):

Co je umění? (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010).
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Schiffer se zaměřuje na nošení oděvu, ovšem nikoliv jako na důsledek odívání
společnosti. U Becker a Coblence je dandy jako umělecké dílo chápán poměrně
objektivisticky, na základě konkrétních vlastností, které když mizí, mizí i dandy. Naproti
tomu sami zakladatelé zdůrazňují souvztažnost dandyho a publika – jak se proměňuje
společnost, proměňuje se i dandy.
Vztah publika a společenských norem nás dostává k definici funkcionalistické, ale
ještě než k ní přistoupíme, rád bych upozornil na jednu z definic, které se proti Weitzově
názoru postavily – institucionální.
Například Schifferův názor, že dandyové jsou jedineční a individualisté, se
vytváření nějaké instituce na první pohled vzpírá. Na druhou stranu, vzpomeňme na jedno
z Baudelirových vymezení: „Dandysmus je vágní instituce, bizarní jako souboj; velice
stará, neboť jeho zářivými typy jsou už Caesar, Catilina, Alkibiadés; velice rozšířená,
neboť Chauteabriard se s ní shledával v lesích a na březích jezer Nového světa.
Dandysmus, instituce mimo zákon, má přísné zákony, jimiž jsou přesně vázáni všichni jeho
poddaní (…) Co je to tedy ta vášeň, jež se stala učením a získala takové panovačné adepty,
ta nepsaná instituce, jež vytvořila takovou povýšenou kastu. Je to především potřeba
vytvořit si ve vnějších mezích konvencí originalitu, jistý kult sebe samého…“
Jak vidíme, je to instituce, nebo také Baudelaire „kasta“ či „nová aristokracie“, do
které patří kdokoliv, kdo splnil předepsané podmínky. Dantův Artworld80 či Dickieho Svět
umění81 je podobný uzavřený svět. O artefaktuálnosti dandyho – podmínce, kterou na
kandidáta na vstup do onoho světa Dickie klade – není pochyb (podle Dickieho jde pouze
o objekt vytvořený člověkem či ovlivněný lidským zásahem – intencí; o artefaktuálnosti
dandyho podrobněji dále). Rovněž „přijímací akt na základě kandidatury“, tedy druhou
podmínku, můžeme v myšlení zakladatelů dohledat. Kandidátem se dandy stává
vytvořením vlastního kodexu, vlastní poetiky a jako přijímací akty se v textech zakladatelů
80

Danto tvrdí, že konstitutivním rysem každého uměleckého díla je teorie a historie stojící na jeho

pozadí (což umožňuje rozumět takovým uměleckým dílům, jako jsou krabice Brilo, které představují Dantův
výchozí příklad). Čili jde o svět, který předpokládá zasvěcené do teorií. Viz: Danto, A.C.: Svět umění. In:
Kulka, T. a Ciporanov, D. (ed.): Co je umění? (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010).
81

Svět umění podle Dickieho tvoří dvě části. Jádro (umělci, producenti, kritici, návštěvníci, ředitelé,

novináři, historikové a filozofové) a minimální jádro (umělci, inscenátoři a návštěvníci). Dílo vytvořené se
záměrem býti uměním se v tomto světě jakožto kandidát pak uchází o status umění. Dickie, G.: Co je umění?
Institucionální analýza. In: Kulka, T. a Ciporanov, D. (ed.): Co je umění? (Červený Kostelec: Pavel Mervart,
2010).
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i současníků zdá být jmenování. Takových jmenování či uznání nalezneme v knihách o
dandyích mnoho. Například Baudelaire přijímá mezi dandye Balzaca, Guyse, Lamiho či
Gavariho. A jako takový akt pak dává smysl podivná část kapitoly 82 Schifferovi knihy, ve
které vytváří dlouhý seznam současných dandyů (především ze světa módy).
Dále se pouštět nebudu. Analytické teorie se zpravidla zabývají pouze dílčím, většinou
teoretickým problémem jako je právě definování (jak svědčí celá diskuze ze zmíněné knihy
Co je to umění, ve které se texty zabývají zpravidla reakcí jednoho na druhý), ale přes
úroveň jazyka (k praxi, kde je dandyho pole) se nedostávají, a tak by nám při snaze o
komplexnější uchopení dandyho nebyly příliš nápomocné.
2.3.4 Aktuálnost definic uměleckého díla
Třebaže ne každá definice umění se ukazuje pro dandyho platná, nemyslím si, že by
to významnou měrou vylučovalo dandyho spojení s uměním. Jak ostatně ukazuje
Ciporanův text: když se mimetická teorie stala pro mnohá díla omezující, byla nahrazena
definicí expresivní, která se pak sama s příchodem „ready mades“ stala nedostatečnou –
čili konkrétní definice umění zpravidla nejlépe popisuje chápání umění své doby.
Umění doby lartpourlartismu budou dobře popisovat dobové definice a podobně to
bude i s dandyi. Většinu nejslavnějších dandyů (Wildeho, Baudelaira apod.) pak
samozřejmě budou dobře popisovat definice z vrcholného období dandysmu (tedy doby
symbolismu a dekadence) a ty se zaměřují hlavně na uměleckost či estetičnost.83
Právě z uměleckosti vychází i definice Jana Mukařovského. Ale na rozdíl od
formalistické teorie, která z uměleckosti vychází rovněž, teorie Mukařovského uchopuje i
umění s jinými cíli než ryze estetickými, a také proměnlivost umění, kterou s dandym
spojují zakladatelé.
S podporou Mukařovského chápání dějin umění lze tedy oponovat názoru Becker či
Coblence, které předpokládají, že když se změnilo publikum, vedlo to ke konci dandyho.
Souvztažnost (tj. vztah znamenající oboustranný vliv) se blíží pojetí d`Aurevillyho a
Baudelaira, naproti tomu jednostrannost vztahu v chápání Coblence a Becker vede k
názoru, že v momentě, kdy se společnosti změní (první světovou válkou), dandy mizí. Na
druhou stranu i společnosti z doby nejznámějších dandyů (Brummella a Baudelaira) se od
82

Schiffer, D. S.: Dandysmus, poslední záblesk heroismu. (Praha: Karolinum, 2012), s. 184-193.
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Vymezení těchto pojmů nesmíme vyjímat z kontextu daných teorií, nicméně s velmi precizním

vymezením přišel Nelson Goodman, který je charakterizuje za pomocí symptomů. Viz: Goodman, N.: Jazyky
umění: nástin teorie symbolů. (Praha: Academia, 2007) a Goodman, N.: Kdy je umění. In: Kulka, T. a
Ciporanov, D. (ed.): Co je umění? (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010).
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sebe liší natolik, že lze těžko mluvit o jedné spolčenosti (různé doby tvoří různé dandye –
Brummell se zdá jako klasicistní dandy, Baudelaire jako groteskní – o tom podrobněji
později). Čili dandysmus se zřejmě dostává do pozadí a zase vystupuje do popředí podobně
jako některé umělecké slohy a tendence 84 (klasicismus, romantismus se znovu objevuje v
podobě neo-klasicismus, novo-romantismu apod.).
Navíc Mukařovského teorie dějin umění umožňuje chápat dandyho jako prokletého
umělce. Tato populární fráze v intencích strukturalismu znamená tvůrce, který se vzpírá
soudobému vývoji umění a tak nebývá ve své době na výsluní a dostává se na něj teprve,
když si to doba vyžádá.85
Na závěr toho exkurzu si dovolím malou odbočku, abych doplnil vztah pojmu
dandy a koncepce dějin umění (později ji doplním). Mukařovského pojetí dynamiky
vystupování a upozaďování jevů a tendencí je srovnatelné s koncepcí Wilhelma
Worringera.86 Podle něj dochází v historii k proměnám dominance dvou základních pocitů
člověka ke skutečnosti – člověk s ní bývá v souladu či v rozporu. Souladnému vztahu
podle Worringera odpovídá potřeba vcítění, rozporu naopak abstrakce. Potřebě samozřejmě
v souvztažnosti odpovídá na straně objektu určitá forma. Zatímco potřebu vciťování
naplňuje umění, kde dominují oblé tvary, realističnost, nápodoba (například umění doby
renesance), potřebu abstrakce naplňují geometrické tvary, ve kterých se projevuje
formalizace lidské figury (Worringer uvádí například egyptské umění). A dandy, jehož
materiálem je – řečeno opisem – život, se v tomto kontextu snaží život formalizovat, aby z
těla učinil umělecké dílo.
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Mukařovský, J.: Umění. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000).
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Mukařovský, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host,

2000).
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Worringer, W.: Abstrakce a vcítění: příspěvek k psychologii stylu. (Praha: Triáda, 2001).
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3 Teorie dandyho-uměleckého díla
3.1

Strukturalistická definice uměleckého díla v kontextu strukturalistické

teorie
Podle Mukařovského je umělecké dílo artefakt určený k tomu, aby byl nositelem
uměleckého znaku.87 Umělecký znak oproti transparentnímu neodkazuje k určitému
sdělení, ale skrze estetickou funkci poutá pozornost k samotnému znaku. Ve struktuře
uměleckého díla dominuje estetická funkce ostatním (praktické, teoretické, náboženské).
Mukařovského teorie umožňuje interpretovat a rozvinout mnoho atributů dandyho,
které mu zakladatelé přisuzují. Artefaktuálnost, která je podle Mukařovského základem
uměleckého díla, upřesňuje způsob, jakým se dandy stává uměleckým dílem, a skrze
spřízněný pojem záměrnost i způsob, jak toho dandy dosahuje a jak dandy působí na své
publikum. Estetická funkce postihuje poutání pozornosti k objektu a de-automatizaci
konvenčních vztahů mezi prvky (v tom strukturalismus navazuje pojmem estetická funkce
na formalismus – ovšem ruský – a na pojem ozvláštnění)88 Což odpovídá základnímu úkolu
dandyho „potírat a ničit trivialitu.“89 Dominance estetické funkce pak umožňuje uchopení
většiny rovnicových definic jako je „estetizace vlastní osoby“90 „estetizace života“91 či
„snaha žít poeticky“92. Estetická funkce dominuje lecjakému úkonu, pohybu, mluvě –
mnohým denním činnostem a úkonům (stolování, chůzi, pozdravu) – a připoutává
pozornost k jedinečné struktuře – jak píše d`Aurevilly: „Dandy se snaží všemu vtisknout
svou pečeť.“93 Tak vzniká dandyho osobitá poetika.
Strukturalismus navíc umožňuje uchopit jedinečnost (na rozdíl od formalismu),
která je Schifferovi jedním z argumentů proti definovatelnosti dandyho. Podle
Mukařovského je jedinečnost atributem každé jednotlivé struktury, a to včetně osobnosti:
„Osobnost je tedy struktura, vzájemné napětí různých složek a vlivů, a má právě
87

Mukařovský, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host,

2000).
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Podle Šklovského v běžném životě vnímáme věci povrchně a bez vzájemných vztahů, reagujeme

automaticky a smyslem umění je ozvláštnit realitu běžného života a běžnou komunikační praxi. Viz:
Šklovskij, V.: Umění jako metoda. In: Šklovskij, V.: Teorie prózy. (Praha: Melantrich, 1933).
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Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících.

(Praha: Odeon, 1968), s. 613.
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Schiffer, D. S.: Dandysmus, poslední záblesk heroismu. (Praha: Karolinum, 2012), s. 75.
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Becker, K.:Literární dandysmus 19. Století ve Francii. (Praha: Karolinum, 2013), s. 89.
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Schiffer, D. S.: Dandysmus, poslední záblesk heroismu. (Praha: Karolinum, 2012), s. 45.
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D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 45.
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jedinečnost; ta pak nezáleží v kvalitě jednotlivých složek, ale v jejich vzájemné vztahu,
který opět podléhá proměnám.“94
Zahrnutí proměnlivosti do definice samozřejmě hrozí tím, že se definice stane
neuchopitelnou. Což si Mukařovský uvědomuje a řeší v souvislosti s pojmem estetické
normy (o pojmu estetická norma95). Aby nebyla norma nekonečně proměnlivá a tím i
neuchopitelná, hledá Mukařovský konstantu, která by byla „jádrem všech historických
proměn“. A protože ji nachází v lidském ustrojení, dává jí přídomek „antropologická“.
Uvádí například: „strojový rytmus“, „symetrii rovnoramenného trojúhelníku“ či „těžiště“.96
Ty mají sloužit jako „základní motivace estetických norem.“ Jak tvrdí, jejich naplnění
nezaručuje „vznik estetické libosti“, ba ji znemožňuje.
Takovéto základní motivace podle mne můžeme najít i na nižší úrovni obecnosti,
například na úrovni uměleckého druhu, kde charakterizují specifika druhu (například
materiální normu, kterou udává v sochařství kámen, v malířství barvy apod.). Dalo by se
říct, že čím je norma tradičnější (á la tři jednoty v divadle), tím více tuhne, až se blíží
stálosti konstanty (která má však v recepci pro diváka působivost klišé 97 a tak se mlže stát
až esteticky indiferentní).
Jak Mukařovský tvrdí, konstanta je pouze orientační. Koneckonců ani estetické
normy nejsou závazné. Na to Mukařovský upozorňuje, když estetické normy srovnává s
právními – zatímco právní si vyžadují plnění, estetické spíše porušování (ale i estetické
normy si v určitých obdobích mohou vyžadovat plnění – například v klasicismu 98). V
tomto smyslu, tedy jako orientační, podle mne můžeme chápat i definici dandyho. A
nikoliv, jak se domnívá Schiffer, jako závaznou (to by nás podobně jako jeho snadno
přivedlo k zamítnutí definice).
Mukařovského pojetí normy podle mne odpovídá Baudelairově chápání
podvojnosti uměleckého díla, ve kterém je moment proměnlivosti a dynamičnosti obsažen
94

Mukařovský, J.: Problémy individua v umění. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000), s.

321.
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Mukařovský, J.: Estetická norma. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000), 147.
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O pozornosti viz.: Lind, R. W.: Attention and the Aesthetic Object. In: The Journal of Aesthetics

and Art Criticism, roč. 39, č. 2, 1980.
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Klasicismus je v pojetí Mukařovského období menší dynamiky estetické normy. Dynamika je

menší, někdy potlačovaná. Jedná se o tzv. Kanonická období, kdy se za kladnou hodnotu považuje
dodržování kánonu, jeho narušování za chybu. Viz: Mukařovský, J.: Estetická funkce, norma a hodnota jako
sociální fakty. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000), s. 107.
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v moderní složce. Coblence zase uchopuje z dandyho pouze jeho jedinečnost a
proměnnost, ovšem konstantu odmítá, a tak může mít z „nekonečně proměnného“ dandyho
snadno pocit marnosti.
Schiffer argumentuje proti definovatelnosti dandyho rovněž „vnitřní potřebou odlišit se“.
Jenže ta se netýká snahy odlišit se od jiných dandyů, jak se Schiffer domnívá, ale spíše od
společnosti, jak ukazují texty zakladatelů. Souvztažnost či jistý druh kontinuity mezi
dandyi dokazuje například proměna Oscara Wildea, o které hovoří Becker i jiní, kdy se z
bizarního zjevu se slunečnicí a dlouhou hřívou proměnil v dandyho klasického stylu, který
se podobal Brummellovi; a nebo Baudelairovo tvrzení, že dandyové jsou dědici Brummella
a Byrona.99 To dandyho přibližuje umění dekadence či symbolismu, které si bere inspiraci
z umělecké tradice (viz zmíněný příklad Salomé). Názor, že „vnitřní potřeba odlišit se“ se
týká společnosti, podporuje Baudelairova i d`Aurevillyho definice, že dandy je jejím
zrcadlem společnosti. Což znamená, že dandy je s ní ve vzájemném spojení. Ne nutně její
pouhým odrazem, uvědomíme-li si, že zrcadlo ukazuje převráceně. Navíc musíme zrcadlo
chápat esteticky, nikoliv jako pouhou společenskou kritiku (což může fráze „zrcadlo
společnosti“ konotovat). Dandy si zkrátka na základě určité společnosti vytváří svůj
estetický kodex či poetiku.
3.1.1 Záměrnost
Velmi užitečný pojem pro pochopení dandysmu je záměrnost. Umožňuje hlubší
uchopení individuálnosti dandyho i jeho vztahu ke společnosti. Jde o „sílu, která jednotlivé
části a složky díla v jednotu spíná, jež vkládá do díla smysl,“100 píše Mukařovský. Na rozdíl
od pojmů jako je (osobitá) forma či styl totiž záměrnost zohledňuje podíl vnímatele na
podobě díla, tedy i možnost si dandyho vysvětlit více způsoby. Dovoluje nám uchopit
rozdíl mezi intencí konkrétního dandyho, o kterém může jako spisovatel referovat ve svém
díle (psané poetice – který můžeme v pojmech dandysmu nazvat kodexem), a jeho
vystupováním, jeho životním dílem – čili intence nemusí odpovídat záměrnosti. A dost
možná lze tento „organizující princip“101 uchopit jako princip duchovní.102
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Mukařovský, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host,
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V neposlední řadě pak záměrností dílo vzbuzuje pocit, že je vytvořeno pro to, aby
bylo uchopeno jako významový celek a tedy interpretováno.103 Pojem záměrnost je tedy
klíčem k pochopení způsobu, jak dandy dociluje, že je vnímán jako umělecké dílo.
Snaha najít a pojmenovat záměrnost určitého dandyho, neboli najít konkrétní
organizující princip a důsledně jej vyargumentovat, může být pro teoretika úkol, který se
podobá úkolu filmového vědce, který se za pomocí neo-formalistické analýzy snaží
rozebrat film (neo-formalismus je strukturalismu v mnohém dlužen104). Východiskem neoformalistické analýzy je nalezení dominanty, neboli sjednocujícího stavebního principu
díla.105 Ten můžeme hledat i u dandyho-uměleckého díla (například u Boudníka). Jinými
slovy hledáme jeho osobitou poetiku (soubor pravidel, tedy poetika, má určitý řád, který
charakterizuje organizující princip).
Jako ve filmu dominanta spíná jednotlivé složky (střih, kompozici obrazu, zvuk,
mizanscénu apod.), záměrnost dandyho (gesta, hlas, chůzi, oděv a další předměty denní
potřeby apod.) vytváří jedinečný významuplný celek.
102
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3.2

Specifikum dandyho-díla mezi dalšími uměleckými díly
Sice jsme dandyho díky strukturalismu zařadili do množiny uměleckých děl, ale

ještě jsme ho neodlišili od jiných typů uměleckých děl. A rovněž, a to je úkol související,
jsme neřešili, na čem lze onen organizující princip vytvořit – neboli měl by být nalezen
nějaký základ či materiál, který se organizaci vzpírá.
Za vzor hledání může sloužit Mukařovského text K estetice filmu. Mukařovský v
něm zdůrazňuje úlohu základní normy a základních konvencí pro identitu uměleckého
druhu. Tvrdí, že nalezení základní normy vymezuje místo uměleckého druhu mezi jinými a
rovněž umožňuje sbližování a míšení jednoho druhu s jinými, aniž by jeden druhý
pohltil.106 V návaznosti na dříve řečené můžeme říci, že Mukařovský hledá druhovou
konstantu.
Kde ji hledat? „V každém umění jsou totiž jisté základní možnosti dané povahou
materiálu a způsobem, kterým se ho umění zmocňuje,107“ píše Mukařovský a dále:
„Materiál omezuje umělce.“108 (Mimochodem, zdůrazňuje zde, že existují období, která
materiálnost daného umění vyzdvihují a doby, které ji potlačují109). V textu Estetická
norma ukazuje, že materiální normou básnictví je jazyk, v textu K estetice filmu pak, že
základní normou filmu je specifický filmový prostor (pozn.110).111
Co slouží jako základní materiální norma dandyho-díla? Co dandyho jako umělce
omezuje?
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Tamtéž, s. 443.

108

Mukařovský, J.: Problémy individua v umění. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000), s.

310.
109

Mukařovský, J.: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In: Mukařovský, J.: Studie

I. (Brno: Host, 2000), 152.
110

Umisťování kamery přibližně v úrovni očí napodobuje vnímání divadelního prostoru. Uplatňování

tohoto postupu v raném filmu vedlo teoretiky a historiky po značnou část dosavadní historie filmu k chápání
raného filmu jakožto nedokonalého. Možná právě pro absenci této základní normy, kterou si film později
ustavil. Proti chápání raného filmu jakožto nedokonalého vystoupila tzv. Nová filmová historie. Viz:
(například): Gunning, T.: Estetika úžasu a (ne)důvěřivý divák. In: Petr Szczepanik (ed.).: Nová filmová
historie. (Praha: Hermann a synové, 2004).
111

Mukařovský, J.: K estetice filmu. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000), s. 444.
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Schifferova poznámka, že oděv je nutnou ale nepostačující podmínkou dandyho112
spolu s častým zdůrazňováním role oděvu (u současných interpretů i zakladatelů), by nás
snadno mohla vést k domněnce, že jde právě o něj. Oděv najdeme u každého dandyho,
třebaže podřízený organizujícímu principu (ať klasicistní a nevýrazný Brummellův 113 nebo
temný a klerikální Baudelairův 114). Oděv může poutat k dandymu pohledy, třebaže se často
vymezují proti nápadnosti (výslovně sám Brummell 115 – nicméně, jeho názor souvisí s jeho
dobou plnou výrazného odívání a tak nemůžeme jeho slova brát dogmaticky, jak to
například činní Coblence).
Důležitost oděvu je pro dandyho nesporná, ale i na oděv cosi vytváří tlak a omezuje
ho. Oděv musí takříkajíc padnout na tělo. A právě skrze tělo se projevuje elegance,
sebeovládání a další atributy dandyho, na kterých se všichni teoretici shodují. A tak se tělo
jeví být materiální normou pro dandysmus. Uchopíme-li otázku matérie tradičněji
(hegeliánským náhledem), pak na těle se jako v sochařství na mramoru či na kameni
ukazuje idea. A konec konců je logické, že protikladem duševního principu bude právě tělo
(mimo to, jejich dualita představuje velké témata dekadence 116 i estetiky Baudelaira117 či
Wildeho118).
O oprávněnosti zaměření se na tělo může svědčit i časté užívání tělesných metafor
u Baudelaira; často hovoří o fyziognomii dandyho a následující úryvek (hovořící o
prostředcích dandysmu) vlastně představuje několik příkladů toho, jak dandy dokonale
ovládá některé části těla i tělo jako celek: „Právě ta lehkost chůze, jistota chování, prostota
112

Schiffer, D. S.: Dandysmus, poslední záblesk heroismu. (Praha: Karolinum, 2012), s. 36.
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O něm hovoří Coblence i d`Aurevilly.
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Coblence cituje z Nadara (Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor,

2003), s. 267) a sám Baudelaire vychvaluje pohřebnost oděvů, zejména pak fraku (Baudelaire, Ch.: Salón. In:
Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících. (Praha: Odeon, 1968), s. 168.)
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Balzac, H.: Úvaha o elegantním životě. (Liberec: Dauphin, 1996).
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Urban, O. M.: Prostor dekadence. In: Urban, O. M.: V barvách chorobných: idea dekadence a

umění v českých zemích 1880-1914. (Praha: Obecní dům, 2006).
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Baudelaire operuje s dualitou pojmů umělost a přirozenost, které odpovídá dualita pojmů žena a

dandy. Podle Baudelaira je žena přirozená a výslovně protikladem dandyho. A díky líčidlům se
zbavujenedokonalostí přírody a nepřátelské přirozenosti (kapitola Chvála líčidel). Viz: Baudelaire, Ch.:
Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících. (Praha: Odeon, 1968).
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Wilde vychází z obrácení hierarchie mimésis naruby, tzn. že podle něj neslouží umění životu, ale

život umění, což vtisknul i do svého proslulého aforismu, který vystupuje proti tradici mimésis: „ Život
napodobuje umění daleko více nežli umění napodobuje život.“ Viz: Wilde, O.: Úpadek lhaní. (Praha:
František Adámek, 1908).
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ve svrchovanosti, způsob, jak nosí šaty a řídí koně, postoje, vždy pokojné, ale prozrazující
sílu…“119 Nicméně Baudelairův dandymus je tělesnější než jiné (dalo by se slovy
strukturalismu říct, že zdůrazňuje materialitu, podobně jako někteří dřevorytci dřevo v
rytinách120). Tělo a vůbec vše přírodní a přirozené (instinktivní) v člověku 121 představuje
jedno ze základních témat Baudelairovy tvorby, které přesahuje z poesie do jeho poetiky
vůbec, tedy i do dandysmu.
Na závěr kapitoly krátká poznámka k současnosti, kdy podle mého názoru nabývá
tělo stále vyššího významu. Prostředkem estetizace vzezření se staly i zásahy do
samotného těla – od implantátů, tetování, piercingů až po vylepšení hraničící s
kyberpunkem – ostatně, právě technooptimisté, kteří toto činí, bývají považováni za
pokračovatele dandyů – ačkoliv to, že si necháte přidělat robotickou ruku z vás dandye
119

Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících.

(Praha: Odeon, 1968), s. 614.
120

Srovnejme například jemné dřevoryty T.F. Šimona a hrubé řezy v pozdějších Váchalových

dřevorytech. A nebo jen rozdíl v samotné Váchalově tvorbě. Rané Váchalovy dřevoryty (ku příkladu cyklus
Mystikové a Vizionáři) s pozdními (ku příkladu O čtyřech posledních věcech člověka nebo E. A. Poe v
dřevorytu).
121

Vzpomeňme už zmíněnou kapitolu Chvála líčidel, ve které Baudelaire považuje vše přirozené za

základ zla nebo nejznámější verše ze Zdechliny, kde subjekt básně přirovnává dívku k rozpadajícímu se tělu:
„Vzpomeňte, duše má, nač za letního rána,
jak stvořeného pro lásku,
jsme přišli: u cesty zdechlina rozežraná
na horkém loži z oblásků,
s nohama nahoru jak žena všeho znalá
a potíc jedy zpod žáru,
nedbale, nestoudně dokořán otvírala
své břicho plné výparů.
Na tuto hnilobu zářilo slunce zlobně,
jak dopéci by chtělo tu
a velké Přírodě zas vrátit stonásobně,
co spojila kdys v jednotu;“
Baudelaire Ch.: Zdechlina (Překlad Hrubín, F.). In: Baudelaire Ch.: Květy zla. (Praha:

Mladá f ronta,

1997).
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neudělá, vzpomeňme v této souvislosti spíše na transhumanismus 122; a nebo v souvislosti s
estetizací těla za pomocí plastické chirurgie na Michaela Jacksona (pozn.123).
Tělo jako základ média dandysmu, estetického znaku, podporují i d`Aurevillyho
slova: „Promlouvá k tělům skrze tělo.“124

3.2.1 Tělo v dandysmu a dalších uměleckých druzích
Podobně jako prostor není podstatný pouze pro film ale rovněž pro divadlo a každý
z druhů jej využívá specificky, tělo není základem pouze dandysmu. Tělo má za svůj
základ rovněž herectví, tanec ale i mnohé performance (což je termín, který může
zastřešovat vše řečené, ale já ho zde používám k označení žánru výtvarného umění). Každé
k němu přistupuje specificky.
3.2.1.1 Dandymus a herectví
Na paralelu dandyho a herce narazíme při četbě tematizující dandysmus často. 125
Film (konvenčně) pracuje s nasnímaným reálným prostorem, divadlo s imaginárním.
Podobně se dandy pohybuje v reálném prostoru na rozdíl od herce, který pracuje s
prostorem imaginárním. Tělo se v obou případech mění ve znakový nosič, ovšem ten se v
případě dandysmu nevztahuje k žádnému fiktivnímu charakteru či ději (pokud je děj či
charakter napsaný, může, jak tvrdí Diderot, sloužit jako měřítko pro posouzení hry – což v
dnešní době bude platit především u činohry).
Tělo herce se podle Otakara Zicha126 mění v hereckou postavu, fyzický nosič, který
odkazuje k dramatické postavě vznikající ze součinnosti diváka a herce. A třebaže i dandy
122

Ke srovnání dandysmu a transhumanismu viz: Melanie, G.: Transhumanist Arts. Aesthetics of the

Future? Parallels to 19th Century Dandyism. In: Heil, R., Kaminski, A., Stippak, M., Unger, A., Ziegler, M.
(ed.): Tensions and Convergences. Technological and Aesthetic Transformations of Society. (Bielefd:
Transcript-Verlag, 2007).
123

Jackson má mnoho znaků dandyho. Podobně jako Mick Jagger si dovedl vytvořit naprosto

specifické pohyby těla. Rovněž charakteristický zjev (i za pomoci mnoha změn samotného těla skrze
plastické operace). Což vše doprovázel dramatický mýtus jeho života. Absence dětství díky otci, který se z
něj drezúrou snažil stvořit stroj na peníze, a v dospělosti budování pohádkového (nebo spíš dekadentně
infantilního) sídla Neverland, symbolu ztraceného dětství, představují mýtus života (dětství a dospělosti)
naruby.
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D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 31.
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Například u Becker či D`Aurevillyho.
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Zich, O.: Estetika dramatického umění. Teoretická dramaturgie. (Praha: Melantrich, 1931).
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vzniká ze součinnosti publika a dandyho, dandy nevzniká na základě žádné předepsané
literární postavy nebo koncepce (tuto funkci může zastávat mýtus – jak uvidíme), která by
byla předem známá, a rovněž se nepohybuje v rituálním prostoru divadla. Divák je díky
tomu (literární předloze, rituálnímu prostoru divadla) připraven ke specifickému,
estetickému vnímání (ví, že nejde o skutečnost).
Divadlo dnes často testuje ustálené estetické normy (podobná situace je i v dalších
uměních – například v hudbě127), například se často střetává s performance (obojí se děje v
rituálním prostoru – v případě performance jde o galerii), pohybové divadlo zase s
tancem128 a často i s filmem (od dob Lanterny Magiky), přesto konvenčně pracuje s
předváděním děje nebo líčením charakterů.
Dandy zpravidla konstruuje postavu, ale bez jakékoliv předlohy nebo podpory v
rituálním prostoru, který podporuje navození estetické distance. Přitom samotné tělo bývá
překážkou estetické distance, protože působí bezprostředně.
Estetická distance tvoří rámec estetického prožitku, který je vyplněný pokaždé
jiným způsobem. Ohraničený je na jedné straně pod-distancováním, za které podle
Edwarda Bullougha může především vnímatel (např. přestane si uvědomovat, že jde o
umělecké dílo), a předistancováním, za které zpravidla dílo (např. je příliš
komplikované).129 Označuje postoj vnímatele, ve kterém se vnímatel dočasně zbavuje
praktické starosti, přechází do estetického postoje a z objektu, na který se zaměřuje, se
stává estetický znak.
A právě způsob, jakým dandy navozuje estetickou distanci – neboli způsob, jakým
se tělo dandyho stává estetickým znakem, by mohl být klíčem k určení jeho specifičnosti.
127

Užijme pro ilustraci proměny materiálu zjednodušený příklad hudby, ve které se od dob

Russollova futuristického manifestu Umění hluku z počátku 20. století začaly stále více uplatňovat i mimohudební zvuky, které rozrušily základní soubor zvuků hraný omezeným souborem nástrojů. Russollův
manifest byl bezprostřední inspirací pro Music concrette užívající za základ tvorby právě nahrané zvuky
světa. Pomocí stejného zařízení (páskového magnetofonu) byly vytvářeny i zvuky zcela nové (pouštěním
pozpátku). Později pomocí syntezátorů, které pak zastoupily počítače…
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V pohybovém divadle, podobně jako v tanci, nese pohyb základní „uměleckou informaci“,

dominuje mu. (Heslo Druhy divadla. Viz: Pavlovský, P.: Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník.
(Praha: Libri, 2004), s. 94.) Pavis ve svém slovníku hovoří o dominanci gesta a těla ve výrazu
hudbou i scénou (Heslo Divadlo gesta, gestické divadlo. Viz: Pavis, P.: Divadelní

slovník.
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divadelních pojmů. (Praha: Divadelní ústav, 2003), s. 107.)
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Bullough, E.: Psychická distance" jako faktor v umění a estetický princip. In: Estetika, roč. 32, č. 1,1995,

s. 14.
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3.2.1.2 Dandysmus a tanec
Jedna z mála estetických teorií, které se zabývají tancem, Beardsleyho (mimo ní
zmiňme například Sparhottovu) vychází z předpokladu, že základem tance je „nadbytek
expresivity“. Ten neslouží praktické funkci (například co nejjednoznačnější komunikaci),
ale k potěšení plynoucímu z vnímání rytmického řádu.130
Na rozdíl od strukturalismu Beardsley nepracuje se znakovostí, ale s intenzitou.
Tomu však pojetí estetického znaku neodporuje. Estetický znak poutá pozornost k
samotnému znaku, klidně k rytmickým intenzitám. Ostatně pojem elegance (z hlediska
recipienta) podle mne spočívá právě na potěšení z vnímání rytmického řádu pohybů
(dandyho).
Nicméně, nedá se říct, že by šlo o dominantní prostředky dandyho. Taneční
expresivita konotuje rozmanitou škálu možností práce s tělem, které pro recipienta často
líčí, vyjadřují či znamenají určité emoce či vnitřní stavy, ale dandy v tomto směru krom
zmíněné elegance užívá tělo velmi lakonicky – naopak je spojován s minimem expresivity,
pročež si dokonce vysloužil srovnání se sochou či sfingou.
Mimo to, tanec podobně jako divadlo se zpravidla odehrává v rituálním prostoru
vytrženém z praktického světa jako je parket či jeviště a zpravidla ho doprovází hudba,
která podporuje a usnadňuje postojovou změnu (neboli přechod do estetického postoje, ve
kterém vnímatel přestává prakticky uchopovat svět a přechází k estetické recepci).131
3.2.1.3 Dandysmus a performance
Jak se liší výkon dandyho a performera? Zajímavým příspěvkem k diskuzi o
postojové změně v tomto kontextu může být text Eriky Fischer-Lichte. Zejména úvodní
část, ve které rozebírá slavnou performance Mariny Abramovič: „Performance trvala dvě
hodiny a v jejím průběhu spoluvytvořily umělkyně a její publikum událost, jaká ve
výtvarných ani v živých uměních neměla dosud obdobu či předchůdce. Svým jednáním
umělkyně nevytvořila artefakt, nevzniklo zde fixní či opakovatelné dílo, které by přetrvalo.
Zároveň svým konáním nic nezobrazoval. Nejednala jako herečka, která ztvárňuje postavu
a v rámci role sní příliš mnoho medu, vypije nadměrné množství vína, způsobí si rozličná
zranění. Nebyla postavou, jež si způsobuje zranění, ve skutečnosti ai ho Abramovičová
způsobovala sama sobě. Týrala své tělo za účelem záměrného překračování hranic (…)
130

Beardsley, M. C.: What is going on in a dance? In: Dance reasearch journal, roč. 15, č. 1, 1982.
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Mukařovský, J.: Význam estetiky. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000).

29

Lukáš Csicsely, Je dandy umělecké dílo?

svým jednáním přivedla publikum do iritující, zneklidňující a v tomto smyslu strastiplné
situace, která vybočovala ze zdánlivě pevně určených a platných norem a jistot. Při
návštěvě galerie či divadla dosud platilo tradiční pravidlo, podle nějž se návštěvník rovná
pozorovateli (…) pozoruje vystavená díla s větším či menším odstupem, aniž by se jich
mohl dotknout. I při maximální účastí a zaujetí divák v divadle sleduje dění na jevišti bez
možnosti zasáhnout, a to i v případě, kdy se jedna z postav na scéna rozhodně zabít
druhou. Diváci si uvědomují, že vražda je předstíraná (…) naopak v běžném životě platí
pravidlo zasáhnout, pokouší-li se někdo způsobit zranění sobě či jiné osobě (…)
Abramičová tak performancí dostala diváky do situace, jež je svými pravidly a normami
postavila na hranu umění a běžného života, estetických a etických postulátů. V jistém slova
smyslu je uvrhla do krize, při jejímž zdolání se nemohli spoléhat na zažité vzorce
chování.“132
V praktickém světě nebo běžném životě platí podle Litche pravidlo zasáhnout, na
rozdíl od rituálního prostoru, kde se naopak vyžaduje nedotýkat se. Z našeho hlediska
můžeme v rámci rituálního prostoru hovořit o estetické distanci. A tu Abramovič v
popsaném úryvku tematizuje – narušuje ji či se o to pokouší. Abramovič testuje dolní
hranici distance diváků tím, že činní z estetického objektu věc a za pomocí skutečné bolesti
a utrpení se snaží dosáhnout pod-distancování (za které zpravidla může divák), kterému v
opačném směru brání právě rituální prostor galerie.
3.2.2 Specifika dandyho těla jakožto uměleckého materiálu
Má dandy nějakou podobnou oporu v rituálním prostoru? Jsou situace, kdy bychom
mohli hovořit o rituálním prostoru, který naladí publikum pro dandyho výstup, jako jsou
bankety, které Brummell pořádal, nebo kavárny, ve kterých byl Baudelaire štamgastem. A
estetická funkce v nich hraje roli. Jenže tyto prostory nejsou určeny pro specifickou
recepci, jako je divadlo, kino nebo galerie. Jak tedy dandy distanci navozuje?
Dandyho tělesnost řeší Blanka Činátlová v monografii Příběh těla. Podle Činátlové
dandy musí učinit své tělo veřejným.133 Což znamená, že své tělo vytváří pro druhého –
aby bylo viděno a pozornost druhého vedlo k dandyho zevnějšku. Identita dandyho spočívá
pro Činátlovou v obraze, který vytváří: „Učinit sebe sama výtvorem, dokonalým
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Fischer-Litche, E.: Estetika performativity. (Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011), s. 12.
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Činátlová, B.: Příběh těla. (Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009), s. 158.
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uměleckým dílem, což může vést k zvěcnění sebe sama.“134 Přitom zvěcnění nechápe jako
věc doslova (jako Coblence, o čemž ještě bude řeč), ale v souvislosti s podmínkou být
viděn, tedy ve smyslu estetického objektu. Činátlová rovněž nabízí odpověď na položenou
otázku, jak dandy navozuje estetickou distanci – umělostí: „Vzrušení přichází tehdy, když
ve skutečném životě nalézáme prvky umělého, v tomto okamžiku jsme svedeni.“135
Chápání dandyho jako artefaktu v souvislosti s umělostí lze interpretovat za pomocí
zmíněného konceptu záměrnost – umělecké dílo je u Mukařovského vždy záměrné a
zároveň artefkatem: „Záměrnost nutně navozuje ve vnímateli dojem artefaktu,“136 píše. Na
rozdíl od předmětů praktické potřeby nejsou umělecká díla vytvářená vzhledem k žádnému
zevnímu cíli. Nicméně, s určitým záměrem vytvářeny jsou, a tak v rámci jejich recepce
vystupuje záměrnost sama. Jakmile vnímatel zastane estetický postoj, začne hledat v
uměleckém díle stopy takového uspořádání, které by dovolovalo jeho uchopení jako
významuplného celku.
Jak dojmu záměrnosti dandy dosahuje? Zřejmě dokonalým sebeovládáním (je za
každých okolností pánem situace, impertinentní, vtip používá jako komentář) a rovněž i
celkovou sebe-stylizací (oděvem, gesty, chůzí, celým svým zjevem). Poté, co divák dovolí,
aby dandy svedl jeho pozornost, soustředí se divák na to, proč je dandy právě tímto
způsobem oblečen, proč to či ono dělá, jaká gesta užívá, co komentují jeho vtipy, protože
tuší záměr – hledá smysl jeho výstupu.
Přitom artefakt Mukařovský nechápe jednoduše jako hmotnou, nehybnou věc, ale
jak naznačuje role vnímatele v rámci záměrnosti, jako fenomenologický objekt. A tak lze
podle mne chápat i ono „bytí pro druhé“, o kterém hovoří Činátlová (publikem dandyho
podmiňují i d`Aurevilly s Baudelairem). Umělecké dílo jako estetický objekt existuje
pouze pokud na něj subjekt zaměří svou pozornost, do té doby existuje pouze potenciálně v
podobě hmotného nosiče. A když potenciální estetický objekt zaujme vnímatele, může
dojít k přechodu do estetického postoje v rámci kterého, navozeného souběžně s estetickou
distancí, probíhá estetický prožitek. Vstupní kvalitou pro estetickou recepci může být
například dandyho oděv nebo dandyho elegance.
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Taneční či divadelní umění je jakožto specifická činnost zpravidla vyloučeno z
praktického světa. Dandy žádným takovým typickým prostorem, který by naladil jeho
publikum, nedisponuje. Na rozdíl od zmíněných umění tedy spočívá navození distance
dominantně na jeho těle – na tom, jak s ním zachází, jak ho zdobí – jak se chová, co nosí,
jak činní praktické předměty a činnosti samoúčelnými a dělá z nich estetické znaky
(d`Aurevillyho slovy snaží vtisknout všemu svou osobitou pečeť). A to bez podpory
rituálního prostoru.
Absence rituálního prostoru pak samozřejmě má pro recepci dandyho patřičné
důsledky. Nepřipravené publikum, naladěné v praktickém prostoru prakticky, může být
náhlým nárokem na postojovou změnu překvapené. O specifickém charaktery dandyho
působení – intenzivním, rychlém pojednáme v samostatné kapitole.
3.2.3 Dandy jako estetický objekt
Nyní se podívejme podrobněji podívejme na problém artefaktuálnosti dandyho. To,
že je dandy věc, řeší většina autorů, ovšem někteří chápou dandyho jakožto věc doslova,
jiní přeneseně – jako estetický objekt. Z toho může plynout nedorozumění.
Z pozice strukturalismu je samozřejmě pojetí Coblence nepřijatelné. Sice chápe
dandyho jako umělecké dílo, ale nikoliv jako estetický objekt, nýbrž jako pouhou věc.
Vzhledem k vlivnosti její práce je na to třeba upozornit. Coblence nepřipouští divákovi
možnost participace na díle, určuje dandymu konkrétní význam a dokonce líčí dandyho
jako směšnou figurku.
Problematičnost jejího pojetí dandyho v souvislosti s konceptem uměleckého díla
odhaluje srovnání několika míst jejího textu.
Na jednom Coblence předkládá historku, ve které vévoda z Belfortu požádal
Brummella, aby mu řekl, co si myslí o jeho novém plášti a Brummell odvětil: „Tomuhle vy
říkáte plášť?“137 Což Coblence interpretuje takto: „Vévoda byl převeden do stavu věci.“138
A dává do souvislostí následovně: „V Bergsonově pojetí povstává komičnost z jakési
mechanické zatuhlosti naroubované na na živou bytost,“ či „smějeme se vždy, když v nás
osoba vyvolává dojem věci.“139
Na jiném místě Coblence tvrdí toto: „Díky škrobem natužené kravatě, kterou měl
Brummell ovinutou kolem krku, nemohl otáčet hlavou, nemohl se podívat do strany.“140
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Tamtéž, s. 135.

140
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Nyní „neohebnost“ činní věc naopak ze samotného Brummella – a třebaže tuto pasáž
pojednávající o pozdní části Brummellova života Coblence výslovně s Bergsonem
nespojuje, z kontextu Brummell vychází jako směšný.
Dále, když Coblence srovnává dvořana a dandyho, poukazuje na to, že dvořan stojí
mezi hercem a sochou: „hmota se proměnila v mechanismus, jehož pružiny a pohyby
zůstaly skryty, sestrojil se mechanismus zvaný dvořan.“141 Dvořan se podle ní spájí s jasně
uspořádaným prostorem, kde má své místo, naproti tomu dandy se vyskytuje v době, kdy
se vytrácí jasně dané značky a on se ve své jedinečnosti s přehledem pohybuje v nejistém
anamorfickém prostoru, který zneklidňoval romantika.142 „Dandy s ledovým klidem využije
momentu překvapení i změn vůbec.“143
Ačkoliv v obou případech Coblence hovoří o dandym, jejich charakteristiky jsou
protikladné – máme dandyho chápat jako dokonale pružného nebo neohebně směšného?
Dále Coblence předkládá tento vtip:
„-Kdo vedle mě sedí? Zeptal se Brummell svého sluhy, který postával za pánovou
židlí.
-To je pan Yarmouth, sire.
-Výborně. Opáčil Brummell, připil svému sousedovi na zdraví a teprve pak se jal
obrátit přímo na něho.“144
A interpretuje jej následovně: „Tato anekdota podtrhuje význam lokaje, jenž byl
jedinou živou bytostí.“145 Z hlediska Bergsonovy teorie komiky se Brummell opět jeví
směšný. Mohli bychom jeho chování chápat jako záměr (Bergsonova směšnost je
podmíněna nezáměrností), jenže Coblence takovou interpretaci nenabízí. Naopak na
dalších místech hovoří také o Brummellově neživosti: „Brummell s monstrem sdílí
přechod z jednoho stavu do druhého, ale obrací obvyklý řád, jenž spočívá v tom, že z
neživé se stává živým. Brummell je opakem Frankensteina, protože živé znehybňuje a dělá
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z živého loutku.“146 Nebo: „Dandy připomínal ze součástek poskládaný mechanický strojek
bez života, nějakým Frankenstainem sestavený důkladně seřízený artefakt.“147
Loutka je typickým bergsonovským představitelem směšnosti148 a samotná
mechaničnost, kterou Coblence Brummellovi přisuzuje, je právě toho druhu, který podle
Bergsona vyvolává smích.149
Dandymu-loutce věnuje Coblence celou kapitolu s názvem Dandy a loutka a stát se
loutkou v ní dokonce klade dandymu za cíl: „Dandy usiloval o to vytvořit artefakt,
proměnit se v mechanickou loutku.“ Coblence tak činní z Brummella vlastně takového
směšného paňácu, který je věcí doslova: „Loutka podléhá jedinému zákonu, a to zemské
tíze.“ 150
Coblence pojímá dandyho tak, jak Bergson chápe směšné tělo: „Tam, kde hmota z
vnějšku otupí život duše tím, že ochromí její pohyb a zadržuje tak její půvab, vyvolává
komický účinek těla.“151 Tedy v příkrém protikladu k Baudelairovu obrazu dandyho
elegance a elegantního zacházení s tělem. Podobně jako k pojetí d`Aurevillyho, který tvrdí,
že „Brummell byl proti směšnosti dokonale obrněn.“152 V názoru na směšnost by byla na
straně Baudelaira a d`Aurevillyho rovněž Činátlová, která se domnívá, že dandyho
komičnost je záměrná: „Dandy provokuje a šok nespočívá v konverzační impertinenci ale
momentě, kdy si uvědomíme, že přehnanou péči o vlastí zevnějšek skrývá sebe-ironické
gesto.“153
Pojetí Coblence by se dalo přijmout, kdyby ho spojila pouze se závěrem
Brummellova života. Šlo by dokonce o nápaditou interpretaci závěru Brummellova života
(jak se dandy-umělecké dílo proměnil v dílo směsné). Jenže Coblence tyto úvahy nespojila
pouze s Brummellem, ale s obecným pojmem dandy a navíc „stát se loutkou“ stanovila
dandymu za cíl (má pak snadno význam, který uměleckému dílu Coblance určuje:
„ukazovat marnost života“).
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Pokud na tyto popisy a úvahy Coblence nahlédneme perspektivou strukturalismu,
jeví se takový dandy jako pouhý „hmotný nosič“. Smích je bezprostřední reakcí a právě
bezprostřednost označuje Mukařovský jako projev hmotného nosiče: „bezprostřednost činí
z díla věc“154. O směšnosti pak uvažuje Mukařovský jako druhu nezáměrnosti (viz155).
Smích ovšem není z hlediska recepce uměleckého díla problematický pouze v
rámci strukturalismu. Rovněž zakladatel konceptu estetické distance Edward Bullough
hovoří o tom, že smích způsobuje pod-distancování nebo navození distance brání.156
Nutno mít při těchto úvahách na mysli rozdíl mezi směšností a komičností.
Komičnost Bullough157 ani Mukařovský z estetické recepce nevylučují, stejně jako
d`Aurevilly nevylučuje, že by neuměl Brummell vyvolat smích – činil to však záměrně a
proti nezáměrné směšnosti, kterou mu přisuzuje Coblence, byl obrněn.
Zobecníme-li její úvahy, pojímá dandyho jako umělecké dílo, ale jako dílo ryze
objektivní, nedynamické, na které nemá vnímatel vliv, a na rozdíl od mnohovýznamového
estetického znaku odkazující pouze k omezenému významu (nikoliv ke světu jako celku,
což činní estetický znak, nýbrž pouze na marnost lidského údělu158). Kdyby při svém
154
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naivity, komično ve smyslu působení dramatického druhu komedie a ta podle něj může být prožívána
esteticky. S komičnem Brummell stejně jako ostatní dandyové pracoval, ale Coblence má na mysli právě
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Sartre pobízí k tvorbě vlastního smyslu života. Takový náhled může být blízký pojmům sebetvorby či

35

Lukáš Csicsely, Je dandy umělecké dílo?

zaměření na fakta nehovořila Coblence o dandym, ale o malbě, reflektovala by shluk
barevných skvrn (podobné přístupy k uměleckému dílu se v estetice vyskytují, ovšem
domnívám se, že studovat obraz za pomoci mikroskopu či film za pomocí stopek nás k
celkovému porozumění dílu příliš nepřiblíží159).
Vnímání dandyho jakožto estetického objektu probíhá v rámci estetického postoje,
do kterého přechází vnímatel skrze „zaujetí kvalitou“, kterou může způsobit Baudelairem
zmíněná „lehkost chůze“, či způsob „jak nosí oděv“. Ovšem divák není pouze pasivní
vnímatel, zakoušení v estetickém postoji musí být nakloněn – vyžaduje snahu. Lze tedy
připustit, že se dandy bez této snahy skutečně může stát panákem na šaty nebo loutkou.
Pokud bude člověk trpící chřipkou přinucen okolnostmi navštívit představení baletu, bude
jeho pozornost směřovat spíše k jeho vlastnímu tělu (a nedojde k vyřazení ze souvislosti s
naším praktickým já160 – představení bude překážkou) a když na něj balet svými
estetickými kvalitami nezapůsobí, může místo baletu vidět představení kusů poskakujících
těl, které ho akorát zdržují od odpočinku – což může být podobně směšné a marné jako
dandy, na jehož hru nepřistoupíme, nebo Brummell, který přestal být dandym. A jak jsme
viděli v předešlé kapitole, dandyho pozice je o to obtížnější, že se nepohybuje v rituálním
prostoru (jako je výstavní síň, kinosál nebo divadelní sál), který podporuje patřičné
naladění, ale v praktickém světě.
3.3

Podoba dandyho recepce
Mukařovský v pojetí recepce navazuje na polského fenomenologa Romana

Ingardena161. Na základě myšlenek obou autorů (ale i dalších – například Edwarda

estetizace života (tedy náhledům Becker i Schiffera a rovněž zakladatelů). Dandy se ze sebe v době velké
svobody a relativizace hodnot buduje umělecké dílo.
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Bullougha) vykrystalizoval v rámci diskurzu estetiky koncept estetické recepce (složený z
pojmů estetická distance, sebereflexe, estetický prožitek, estetický postoj apod.).162
Jak vypadá ideální model recepce? Ve zkratce: recepce začíná vstupní kvalitou,
kterou objekt upoutá pozornost subjektu, a vynutí si jeho postojovou změnu. Se vstupem
do estetického postoje nastupuje estetická distance, která vyřazuje praktické zaměření
osobnosti (inhibiční aspekt: „vyřazení jevu ze souvislosti s naším praktickým, aktuálním
já.“163). Vědomí se štěpí vedví (jinak také na naivního a kritického diváka 164), dochází tedy
k nástupu sebereflexe, která posiluje uvědomění vlastních pocitů (ty vnímatel často
přisuzuje dílu a podílí se na výsledné hodnotě díla). Nastupující estetický prožitek směřuje
k výsledné estetické hodnotě a vyplňuje se vnímáním a posuzováním dílčích celků,
anticipacemi, prožíváním napětí apod.
Jak se odchyluje dandyho recepce od tohoto modelu? Neboli – má dandyho recepce
nějaké specifické znaky?
Jak už bylo naznačeno, dandy model recepce problematizuje hned v prvním
předpokladu. K většině děl přistupujeme připraveni na vstupní kvality dříve, než se
setkáme se samotným objektem – když vstupujeme do galerie, když se zhasne v kině či
hledišti. Naproti tomu dandy musí upoutat v prostředí, kde jsme zpravidla naladěni
prakticky. Dandy má v tomto ohledu podobné postavení jako architektura. Ačkoliv rozdíly
jsou i případ od případu – předběžná znalost publika odlišovala ku příkladu Brummellovy
salóny a bankety (kde hraje estetická funkce podstatnou roli a pozvánky byly nezřídka na
jméno) od Baudelairových kaváren a pasáží, kde se mísily rozličné vrstvy obyvatel, a
rozhodně ne každý v nich Baudelaira znal.
To, že dandy nenaplňuje předpoklady modelu estetické recepce neznamená, že
estetickou recepci nenavozuje. Jak tvrdí Vlastimil Zuska v závěrečné kapitole knihy 165,
ideální model naplňují zpravidla klasická díla. Zuska odhaluje v současné praxi vnímatelů
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1995, s. 11.
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úrovně.“ Viz: Eco, U.: Meze interpretace. (Praha: Karolinum, 2004), s. 104.
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poměrně širokou a výraznou odchylku od tohoto ideálního „klasického“ modelu recepce.
Vnímatelé v galeriích věnují dílům zpravidla pár vteřin, stále přepínají mezi televizními
programy nebo mezi „okny“ při sledování filmů na notebooku. Dochází zpravidla k
uchopení vstupní kvality a poté prožitek končí; nerozvine se a vnímatel mezitím přechází k
novému zaujetí kvalitou. Zuska hovoří o řetězcích „larválních recepcí“.
Díla často praxi vnímatelů přitakávají a kvalitu nahrazují intenzitou.
Analogii k tomto typu vnímání lze najít právě u dandyho. Recepce dandyho jakožto
bezprostředního uměleckého díla je krátké, intenzivní a neukončené.
Přímo o recepci dandyho jakožto uměleckého díla žádný z autorů nehovoří, ovšem
z jednotlivých zmínek lze obecný náhled na problematiku zrekonstruovat. Jaké emoce
podle nich dandy ve svém okolí vzbuzoval? V rámci stanovené oblasti (d`Aurevilly,
Baudelaire, Schiffer, Becker i Coblence) lze narazit na trojí emoci, kterou měl dandy
vyvolávat – za prvé překvapení, za druhé úžas a za třetí hrůzu.
Všichni (d`Aurevilly, Baudelaire, Schiffer, Becker i Coblence) se shodují, že dandy
překvapuje. Coblence staví dandyho překvapování do protikladu ke kráse a harmonii. 166 A
srovnává jej se společenskou postavou krasavce, konkretně Beau Nashe. Nash se podle ní
snažil zalíbit (publiku) a libosti, tedy kladného vztahu, měl dosahovat dodržováním řádu,
který nenarušovala žádná „neohraničenost“ či „velkorozměrnost“.167 Naopak překvapení
nemusí nutně být příjemné168(což dokládají i mnohé Brummellovi vtipy).
Základem dandyho překvapování je rychlost, krátkost a intenzita: „Dokud jste ve
společnosti nevyvolali okamžik překvapení, zůstaňte, jakmile se vám podařilo dosáhnout
překvapení, odejděte,“ píše d`Aurevilly.169 Coblence popisuje typický Brummellův výstup
následovně: „Probleskl a zmizel; naráz.“170
Podrobněji se překvapením autoři nezabývají. Každopádně jde o emoci, která
vychází z určitého očekávání. Přitom rámec očekávání mohla tvořit konkrétní společenská
166

Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 86.
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 85.

168

Překvapení je cosi neočekávaného a reakce na nečekané může být samozřejmě různá. Záleží na

postoji diváka, zatímco pro jednoho může být příjemné, pro jiného nepříjemné. (Srov. fenomén tolerance k
dvojznačnosti. Tolerance vůči dvojznačnosti či složitosti bývá v psychologii považována za základní faktor
tvořivosti – s věkem klesá. Tvůrčí osobnost potřebuje větší míru neznámosti, aby pocítila obavu, naopak
dovede shledávat cizotu jako zajímavou. Viz: Dacey, J. S., Lennon, K. H.: Kreativita. Praha: Grada, 2000.)
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D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 42.
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 90-91.
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situace nebo zvyk diváků. Krasavec Nash očekávání naplňoval a působil tak příjemně a
spořádaně. V klasicismu podle Mukařovského vede naplňování norem ke kladné estetické
hodnotě – z tohoto hlediska byl zřejmě Nash klasikem a právě naplňování norem bylo
základem jeho krásy.171 Dandy naopak pravidla porušoval. D`Aurevilly dandyho
ozvláštňující působení na publikum popsal následovně: „Ohromit ducha úpějícího pod
jhnem každodenních zvyků.“172 Podobně uvažuje Činátlová: „Hlavní atribut dandyho
elegance svou chiméričností a neuchopitelností tematizuje a problematizuje otázku
estetické hodnoty a normy.“173
V pojmu estetické normy lze hledat odpověď na to, jak dandy pracuje s
anticipacemi. Mezi jednotlivým dílem a estetickou normou panuje napětí. A v při recepci
jednotlivého díla se to projevuje napětím mezi dílem a normami, které má divák v
povědomí, a které určují jeho očekávání (zda budou naplněny či porušeny).
Jak konkrétně dandy s anticipacemi pracoval? Dandy vědomě budoval svou pověst,
vytvářel vlastní mýtus, který plynul z osobitých rituálů a poetiky. Coblence hovoří
například o Brummellově pověstném pohřbu psa či o pravidelnosti jeho toalety, podle které
si bylo možno nařizovat hodinky, a kterou nezanedbával ani ve vězení. 174 Důležitost mýtu
pro dandyho potvrzuje i d`Aurevilly, když tvrdí, že informace, že Brummellovi rukavice
vyrobilo několik krejčích, měla vyšší hodnotu než rukavice samotné.175
Názornou ilustraci práce s mýtem může poskytnout Svůdcův deník, ve kterém
hlavní postava Johanness introspektivně zaznamenává průběh působení tohoto druhu.
Třebaže účel svádění (o blízkosti svádění a dandysmu hovoří d`Aurevilly v jedné z esejí
řazené do výboru o dandysmu176) podřizuje estetickou funkci praktickému (erotickému) cíli
a ne tvorbě sebe jakožto jedinečného uměleckého díla, estetické prostředky užívá hojně.
Johanness v rámci své dojmologie podrobně kalkuluje a zvažuje, kdy budit tu či
onu emoci. V souhlase s typem chladného tvůrce zdůrazňuje nutnost kontroly situace a
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Třebaže krásno může obsahovat negativní momenty v průběhu recepce jakožto výsledek (estetická

hodnota) je chápáno kladně. Zpravidla jako soulad (Kant) či harmonie. Viz: Zuska, V.: Estetika: úvod do
současnosti tradiční disciplíny. (Praha: Triton, 2001).
172

Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 28.
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Tamtéž, s. 54.

175

D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 27.
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D`Aurevilly, B.: Pradávný dandy. In: D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi.

(Praha: Volvox Globator, 1996).
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mezi dojmy nejvíce lpí právě na překvapení.177 Johanness rovněž tvoří svůj mýtus.
Rozšiřuje o sobě zvěsti, aby budil určitá očekávání a ta pak narušoval jednáním a budil tak
překvapení.178 Kierkegaard volí pro takovou reflexi odpovídající žánr – deník (rozdíl mezi
komponovanou postavou a autorem se tu stírá podobně jako u dandyho).
Obecně se překvapení v opozici ke kráse liší charakterem působení. Rada „dokud
jste ve společnosti nevyvolali okamžik překvapení zůstaňte, jakmile se vám podařilo
dosáhnout překvapení odejděte,“179 ukazuje, že při překvapování jde o maximalizaci a
intenzitu účinku. Při dosažení maxima už není kam výš mířit a proto měl dandy odejít.
Z dalších charakteristik dandyho působení můžeme kromě překvapení narazit na
úžas. O něm hovoří Becker zpravidla na místech, kde by jiní mluvili o překvapení.
Považuje ho vedle šokování za základ působení jak dandyho tak dandyovského literárního
stylu; zakládá ho na odporu proti normám a konvencím180 a dává do souvislosti s maximou
nil mirari: „Je to potěšení vzbuzovat úžas a hrdé uspokojení, že sám nikdy nežasnu.“181 Což
ho spolu s charakterem intenzivního náhlého působení vystupňovaného do maxima –
náhlého ale rovněž krátkodobého bez dlouhé responze – přibližuje popsanému překvapení.
Nicméně, domnívám se, že úžas lze chápat jako účinek překvapení.
Nakonec Coblence a d`Aurevilly vztahují k dandymu rovněž vzbuzování hrůzy či
obavy. Podle Coblence by měl být dandy obáván.182 D`Aurevilly hovoří o údivu jako dávce
hrůzy a sympatie183 a podobně jako Becker shledává analogii v působení dandyho a
literatury – snahu překvapovat či šokovat chápe totiž také jako cíl dandyovského
spisovatele.184
Každopádně ať udiv, úžas, hrůza či překvapení zpravidla znamenají silnou náhlou
emoci, kterou dandy zapůsobí a kterou o sebe vzbudí zájem (třebaže dílčím způsobem
může využívat i krásy a harmonie, jak naznačují Baudelairovi popisy dandyho elegance –
analogicky hovoří Schlegel o tom, že moderní poezie využívá krásy pouze jakožto
177

Kierkegaard, S.: Svůdcův deník. (Praha: Mladá fronta, 1994), s. 81.
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 90.
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Becker, K.: Literární dandysmus 19. Století ve Francii. (Praha: Karolinum, 2013), s. 12.
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 70.
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D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 50.
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 254.
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prostředku nikoliv cíle – o Schlegelovi bude záhy řeč). Což nás ve srovnání s klasickým
modelem estetické recepce pobízí k interpretaci, že dandyho recepce je typická v tom, že u
diváka dochází k zaujetí kvalitou, přechodu do estetického postoje, ale záhy po navození
estetické recepce ke zmizení estetického objektu. Estetický prožitek zůstává neuzavřený.
Poryv spojený s postojovou změnou může působit šokujícím dojmem. Dandy zdá se
předjímat tedy typ larválních prožitků, o kterém hovoří Zuska.
A vzhledem k absenci rituálního prostoru, by se dalo říci, že právě mýtus supluje v
případě dandyho funkci navození patřičného postoje.

3.3.1 Dodatek k pozici dandyho v rámci dějin umění
Pokud uvažujeme o dandym jako umění, vzbuzuje to otázku ohledně jeho postavení
v dějinách umění. Právě probraná charakteristika přitom určitou odpověď nabízí. Postavení
dandyho proti klasické recepci a zároveň princip navození zájmu, ale jeho neprohlubování
(výsledkem plnohodnotného prožitku může být například krása), upomíná například na
rozlišení Friedricha Schlegela.
Schlegel ve studii o řecké poezii činí rozlišení mezi zajímavým a krásným. 185
Schlegel zajímavost spojuje se soudobým stavem poezie, kterou staví proti na kráse, a dává
do souvislosti se soudobým úpadkem vkusu a charakterizuje jako pouhé přechodové
stádium. Příznačně přitom chápe zajímavost jako kvantitativní kategorii. Zajímavé je podle
něj „individuální“ a žádá si „maximalizaci“ do nekonečna, protože zájem nemůže být
nikdy uspokojen.
Všechny tyto atributy (opozice ke kráse, kvantitativnost a maximalizace jako
způsob rozvoje, individuálnost) včetně spojení s dobou úpadkem a přechodností souzní s
názory o dandym a jeho době (zakladatelů, současníků, ale i s námi probraným místem
dandyho v dějinách umění) a z další perspektivy stvrzují jeho spojení s anti-klasickým
uměním.186
Anti-klasické působení dandyho jakožto uměleckého díla zdá se odpovídat ale i
dualistickému pojetí dějin umění od Waltera Benjamina. Benjamin rozlišuje dva typy
185

Schlegel, F.: On the Study of Greek Poetry, (Albany: State University of New York Press, 2001).
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Známé pojetí anti-klasického umění ve své práci představil například Bachtin: „groteskní

realismus“, ze kterého zhusta čerpala i romantická poetika. Viz: Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová
kultura středověku a renesance. (Praha: Odeon, 1975.) Či Nietzsche v podobě „dionýského principu“. Viz:
Nietzsche, F.: Zrození tragédie z ducha hudby. (Praha: Vyšehrad, 2008). Takové umění bývá spojeno s
náhodou, diletantismem a chaosem a proto hůře uchopitelné.
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recepce. Na jedné straně kontemplaci, kterou spojuje s klasickými uměleckými druhy (dalo
by se i říci s druhy, které si vyžadují klasické vnímání – jak hovoří Zuska), a na druhé
rozptýlení; tak podle něj působí především nově nastupující umění – film (nebo také
umělecký směr dadaismus). Rozptylující díla mají podle Benjamina za cíl vyvolat veřejné
pohoršení a psychický účinek šoku, což kritizuje.187
Jak Benjamin, tak Schlegel, tak také Zuska tedy spojují intenzivní a rychlý způsob
recepce (odklon od klasického vnímání) s určitou (v každém případě samozřejmě
odlišnou) podobou úpadku.
3.3.2 Dandyho prostředky
Jakými specifickými prostředky dandy působí.
3.3.2.1 Lakoničnost
Typ dandyho recepce bývá spojován s jedním ze základních atributů, které mají
dandyho charakterizovat – chladností. D`Aurevilly tvrdí: „S nepohnutou tváří vyvolat
překvapení.“188 Šetřením gesty i mimikou si dandy vysloužil srovnání se sochou či dokonce
sfingou: „Ironizující člověk se podobá sfinze, která znepokojuje jako záhada
zneklidňuje.“189
Lakoničnost projevu má blízko k minimalistickému herectví 190, které oproti
tradičnímu, postavenému zejména na gestech a mimice upřednostňuje pohled.191
Každopádně lakonický projev znesnadňuje čtení výrazu druhého a činí jeho chování
mnohoznačným – nutí vnímatele k vyšší aktivitě při porozumění, tedy větší participaci.
Lakoničnost dandyho se projevuje rovněž v omezování hlasových projevů. Mlčení
považuje Coblence za jeden ze způsobů, kterými se snažil Brummell zapůsobit, a dokládá
to na mnoha místech z kroniky kapitána Jesseho.
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Benjamin, W.: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: Benjamin, W., Ritter,

M. (ed.): Výbor z díla. I, Literárněvědné studie. (Praha: OIKOYMENH, 2009).
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D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 35.
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Tamtéž, s. 49.
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Ve filmu s takovým herectvím pracuje velké množství režisérů. Jako integrální součást

autorského stylu se vyskytuje například u Roberta Bressona či Akiho Kaurismakiho.
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Minimalistické herectví není v tradičním divadelním herectví pro jevištní podmínky (např.

vzdálenost publika od jeviště) dobře možné a prosadilo se díky možnostem zabírání detailu teprve až ve
filmu.
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Lakoničnost obecně ztěžovala interpretaci jeho vtipů (á la pohled Bustera
Keatona192).

3.3.2.2 Komika
Každý z dandyů má osobitý humor, který souvisí s jeho osobitou stylizací a vychází
z prostředí, ve kterém se pohybuje (myslím přitom záměrnou komiku, nikoliv nevědomou
směšnost).
Bergson tvrdí, že při ironii vyjadřujeme věci, tak jak by měly být a tváříme se, že
takové jsou, zatímco humorně vyjadřujeme věci, jaké jsou a předstíráme, že je to tak
správně.193 Čili ironie předpokládá ideál. Ten ovšem pravděpodobně v době hodnotového
relativismu, jak je dandyho doba popisována, absentuje.
To může vést k tomu, že si člověk začne hledat hodnotu v já. Dandy zdá se být
reakcí na takový stav (podobně jako dobové umění symbolismu, které zdůrazňuje
individuální poetiku). Svědčí o tom Baudelairovy poznámky, že v dané době bují egoismus
nebo d`Aurevillyho zdůrazňování, že základem dandyho je ješitnost, či ještě Baudelairovo
umístění dandyho do opozice k „pachtění po štěstí v druhém“. To vše, spolu s důrazem na
zevnějšek (na povrch) musíme chápat, jak naznačuje Činátlová, jako sebe-ironické gesto.
Coblence srovnává komiku dandyho a krasavců (tedy dandyů klasiků). Krasavci
podle ní vtipkují v mezích pravidel, aby nikoho neurazili, pouze pobavili, 194 zatímco dandy
nechce bavit, ale přivádět do rozpaků.195 Brummellův vtip Coblence charakterizuje jako
nonsence – činí z nicotnosti problém – například zmíněný vtip „tomuhle vy říkáte plášť“.196
Coblence se snaží Brummellův vtip analyzovat do hloubky197, ale jde zkrátka o situační
vtip. Brummell rychlou reakcí v jedinečné situaci překvapoval198 a případný smích, který
192

O něm Keaton v úvodu vlastního životopisu. Viz: Buster, K.: Můj nádherný svět grotesky. (Praha:
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Bergson, H.: Smích. (Praha: Naše vojsko, 1993), s. 60.
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nonsence vyvolával, plynul z nenaplněných očekávání, které situace vzbuzovala 199
(narážím zde na jednu z velkých teorií komiky, která zakládá smích právě na nenaplněných
očekáváních – o nich například Borecký200).
Prostředky a způsob jak dandyho komika přivádí do rozpaků se případ od případu
samozřejmě liší. Když se hovoří o Brummellově komice, teoretici často jmenují konkrétní
historickou osobnost, kterou Brummell zesměšnil. U Baudelaira nikoliv. Brummella jemná
komika vychází z jedinečné situace a často se vztahuje ke konkrétní postavě. Naproti tomu
Baudelairův poměrně obhroublý vtip až cynismus pronášený často v náhodných
každodenních situacích a k běžným lidem (např. Při setkání s domovníkem) míří na
samotnou podstatu člověka – dalo by říct, že je existenciální 201, protože tematizuje tabu
(např. incest, kanibalismus či otcovraždu). Taková komika působí na každého, nejen na
zasvěcence jako Brummellův „wit“. A jistě je zřejmé, že charakter překvapení či šoku,
který tito dva dandyové vzbuzují, bude odlišný.
U zvolených dvou zástupců se samozřejmě liší i postoj (vtipkujícího k oběti vtipu).
Brummell sám sebe zpravidla povyšoval (Coblence hovoří o nízkém původu, kterým trpěl,
ponižoval ostatní a po vyslovení vtipu se pak jevil lépe oblečený, výmluvnější či
hubenější). Baudelaire naopak sám sebe ponižoval – tvrdil o sobě, že je kanibal nebo že spí
se svou sestrou.202 Nebo přesněji by se mělo říci, že sám sebe vyřazoval. Souvisí to s
charakterem společnosti, vůči které se každý vymezoval. Brummell, jakožto neurozený, se
díky vtipu povyšoval ve společnosti, kde hierarchické postavení (často ještě aristokratické)
hrálo důležitou roli. Baudelaire se v množstevně narůstající společnosti velkoměsta, v době
vznikající masové kultury, vřazoval z jednolitého davu a činil sám sebe v její jednolitosti
jedinečným (ve svých názorech se často proti stejnorodosti vymezuje).
Zatímco Brummellův humor ponižuje, zbržďuje hladký průběh společenské
interakce trapností, Baudelaire svou nezařaditelností může vzbuzovat nejistotou až odpor
(jako mezi-kategoriální zjev – o tom v souvislosti s teorií Mary Douglas záhy).

3.3.2.3 Mýtus
Již jsme řešili, že mýtus dandy využívá k budování očekávání. Mýtus každopádně
zastupuje dandyho v jeho bezprostřední nepřítomnosti. Může dandyho přežít nebo
199

Tamtéž, s. 122.

200

Borecký, V.: Teorie komiky. (Praha: Hynek, 2000).

201

Domnívám se, že naopak zde by byla abstraktní analýza na místě.

202

Becker, K.: Literární dandysmus 19. Století ve Francii. (Praha: Karolinum, 2013), s. 101.
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předobraz nemusí nikdy existovat, ale těžko naopak, ačkoliv může mýtus záhy po
fyzickém dandym zaniknout. Jak jsme viděli v názorech Becker či d`Aurevillyho (analogie
mezi působením dandyho a literatury) či Baudelaira (postava Balzac, poezie dandysmu),
dandy literární dílo a dandy jako životní dílo jsou neoddělitelně spjati.
Připomínám, že Coblence rozlišuje mezi dandym jakožto duševním konceptem a
dandym jakožto společenským chováním (proměnným dílem) 203 či Becker mezi dandym
jakožto literárním dílem a dandym jakožto materiálním dílem 204. Žitý, proměnlivý nebo
tedy také materiální dandy vždy však nepochybně vytváří mýtus. Snad i proto se může
snaha Coblence pojednat jen o materiálním dandym a zároveň Brummella demýtizovat
poněkud násilná, protože odstraňuje organickou součást dandyho-uměleckého díla (třebaže
v textu píše, že dandysmus postav a autorů se podporuje205, čímž jejich vzájemnou
souvislost připouští). Jak jsme viděli, recepce dandyho bezprostředního díla je poměrně
omezená.
Benjamin ve své eseji hovoří o auře uměleckého díla, která plyne z jedinečnosti
díla, které je v jednom exempláři na jednom místě a tedy z bezprostředního setkání s ním;
absenci díla a tedy i jeho auru v případě nepřítomnosti, pak kompenzuje mýtus. Totéž platí
u dandyho-díla.
Jak bylo řečeno, dandy je mystifikátor a většina dandyů dnes i v minulosti působila
na velkou část publika zejména zprostředkovaně. Ať skrze mýtus předávaný ústně (který se
proměňoval a žil) nebo skrze psaný text (ať fikční nebo biografický). Každopádně,
historická pravda je u dandyho vedlejší, podobně jako u beletrie.
Dandyové dnešních dnů působí téměř výhradně zprostředkovaně. U dandyů, jakými
byli David Bowie či Michael Jackson, si ani nemusíme všimnout, že zemřeli. Mají k
dispozici celou plejádu prostředků pro konstrukci mýtu – od sociálních sítí (Facebook,
Instagram, Twitter), přes snadno šiřitelné videozáznamy v televizích a reklamních
plochách, až po fotografie v kdejakých tiskovinách. Nad to, široké využívání záznamu v
přímé úměře vzbuzuje touhu po bezprostřednosti podobně, jako globalizace touhu po
lokální specifičnosti.206
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 12.
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Becker, K.: Literární dandysmus 19. Století ve Francii. (Praha: Karolinum, 2013), s. 11.
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 231.
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Bauman, Z.: Globalizace. (Praha: Mladá fronta, 2000).
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Jedinečnost se záznamem ovšem úplně nemizí. Jako se podle Benjamina přesouvá v
rámci reprodukovatelné fotografie do tváře207, tak se podle mne v jiných reprodukovaných
dílech přesouvá do autorského stylu (nárůst důrazu kladeného na autorskou jedinečnost se
dobově splývá s oblibou reprodukovatelných grafických technik jako je dřevoryt či lept a
fotografie). Navíc se podíl jedinečnosti záznamu přesouvá z díla na vnímatele – z
performance autora na čtenáře, který svým čtením či představováním vytváří jedinečnou
událost (velmi názorný je tento přesun v moderní hudbě: v rámci techna nebo i dalších
žánrů elektronické hudby, ve které internet pracuje se zaznamenanou hudbou, mizí
jedinečnost provedení a veškerá virtuozita a interpret se tak schovává za světla a aparaturu
a jedinečnost události se přesouvá na vnímatele, zpravidla tanečníka, který se soustředí na
vlastní prožitek208).
Čili celek uměleckého díla-dandyho tvoří nejen dílo bezprostřední a materiální ale
rovněž i dandyho mýtus.
Nalezli jsme určité typické znaky (nebo slovy strukturalismu konstanty) dandyhouměleckého díla v rámci množiny uměleckých děl. Nalezli jsme i určitou specifičnost jeho
recepce. Daly by se najít typické znaky mýtu, který dandyho provází?
Jak dokládá často zmiňovaná historka popisující poslední fázi Brummellova života
(podaná například Stendhalem nebo Virginii Woolfovou), ale rovněž i podivuhodný dlouhý
Schifferův seznam různých podob smrti všemožných slavných osobností, které podle
Schiffera vykazují nespecifikované znaky dandysmu, dandy mívá zpravidla neočekávaný
tragický konec.
Tendence chápat dandyho smrt jako tragédii souvisí s vnímáním jeho osoby jakožto
záměrného díla. V souvislosti s jeho stylizací se jeví jako intence. Ať z vůle samotného
dandyho nebo vlivem „osudu“, a to samozřejmě v závislosti na míře osudovosti, kterou
životu přisuzuje jak dandy, a tak jeho diváci (srov. pojetí Brummella od Coblence s pojetím
d`Aurevillyho

; což také může souviset chápáním tvorby jako chladného kalkulu na
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jedné straně nebo božího vnuknutí na druhé – viz dále).

207

Benjamin, W.: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: Benjamin, W., Ritter,

M. (ed.): Výbor z díla. I, Literárněvědné studie. (Praha: OIKOYMENH, 2009).
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Ostertag, B.: Human Bodies, Computer. In: Leonardo Music Journal, roč. 12, 2002, s. 11-14.
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Coblence Brummella chápe pesimisticky jako absurdní postavičku, naproti tomu d`Aurevilly

ukazuje Brummella jako aktivního tvůrce vlastního osudu, jako hrdinskou postavu (narážím na Baudelairovo
srovnání dandysmu a heroismu), která však (v souladu s heroickým mýtem) podléhá tragédii.
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Závěr Brummellova života v podání Woolfové, d`Aurevillyho i Stendhala210 nabývá
určitého symbolického významu – jeví se jako tragický výsměch osudu postavy, která se
snažila celý život mít osud plně v rukou a plně pod kontrolou (podobně jako každý dandy).
Vzpomeňme přitom na nedávnou smrt (2016) jednoho ze zmíněných dandyů dnešní
doby Davida Bowieho. Zemřel den po vydání posledního alba, dva dny po svých
narozeninách. Taková skutečnost spolu s charakterem alba (v rámci poslední tvorby
překvapivě progresivního a tematizujícího smrt) média interpretovala jako jakýsi záměrný
triumf nad smrtí či vrchol jeho celoživotní inscenace (viz pozn.211).
Schifferův seznam poměrně běžných konců života tak v kontextu dandyho
schopnosti měnit se ve významuplný celek představuje seznam tragický závěrů s
individuálními významy.
Existuje tedy typický mýtus dandyho? Z čeho plyne jeho tragédie? „Je to kult sebe
samého, který možná přežije pachtění po štěstí hledaných v jiných,“212 píše o dandysmu
Baudelaire. Baudelaire se tím nepřímo staví proti přirozenému smyslu života najít si svůj
protějšek a zplodit s ním potomky.213 Proti přirozenému směřování k nesmrtelnosti skrze
plození a prodlužování rodu ironicky staví přibližování se k nesmrtelnosti tím, že tvoří
(nesmrtelné) umělecké dílo ze svého pomíjivého těla.
210

Stendhal: Povídky a novely/Italské kroniky. (Praha: SNKLHU, 1958).
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Uveďme několik příkladů z českých médií. Redaktor lidových novin v článku pod název

Bowiemu by bylo sedmdesát. Smrt ale jeho kariéru neukončila reflektuje Bowieho práci s postavou Lazara
(podle bible vzkříšeného), neboť tak se jmenuje jeden z posledních singlů Bowieho kariéry (zároveň
videoklipů) a rovněž muzikál, který Bowie před smrtí napsal. Zdroj: http://www.lidovky.cz/bowiesedmdesatiny-0og-/kultura.aspx?c=A170106_171443_ln_kultura_bez [Viděno: 20.5.2017]. Článek Kdo byl
pravý David Bowie? Muž mnoha tváří měl ve skutečnosti jen jeden námět se zabývá jeho stylizacemi. Zdroj:
http://www.ireport.cz/kdo-byl-pravy-david-bowie-muz-mnoha-tvari-mel-ve-skutecnosti-jen-jeden-namet
[Viděno: 20.5.2017]. A u některých článků jsou výmluvné již názvy: David Bowie na "Blackstar" přetvořil
svou vlastní smrt na umělecké dílo. Zdroj: (http://musicserver.cz/clanek/52287/david-bowie-blackstar/
[Viděno: 20.5.2017]. Či David Bowie: Život a smrt jako umělecké dílo. Zdroj: http://www.magazinlegalizace.cz/cs/articles/detail/2081-david-bowie-zivot-a-smrt-jako-umelecke dilo?magazineId=40 [Viděno:
20.5.2017]. Další hovoří o tom, že si Bowie svou smrt předpověděl, o jeho pohřbu či o smrti jako
marketingovém tahu jak zvýšit prodeje.
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Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících.

(Praha: Odeon, 1968), s. 612.
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Symposion. (Praha: OIKOYMENH, 2000) a Platón: Faidros. (Praha: OIKOYMENH, 2000).
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Obrat od života s druhým je logický, neboť neustálá sebetvorba a stylizace spolu s
potlačováním emocí si žádají potlačit prvek náhody. A druhého nelze plně ovládat. Jakmile
do dandyho života vstupuje neovladatelná náhoda, často končí tragicky. Mýtus dandyho je
příběh (vynucené či dobrovolné) sebelásky. Jediným životním společníkem Brummella byl
pes, kterého mohl neomezeně ovládat, přesto jej neovladatelná choroba degradovala na
nesvéprávnou obludu. Wildovi (dávajícímu přednost kočkám) přinesla pád a vězení láska k
druhému. Obdobně rozložila novodobého dandyho Colina z Vianovi novely Pěna dní láska
k éterické Chloé. Dandyho Boudníka, který našel zálibu ve strangulaci a inscenování
sebevražd, zahubil pozdní příchod jeho milé Tekly.214 Dandymu z filmu Nejvyšší nabídka,
který dlouho choval bezpečnou lásku pouze k dívkám z obrazů (herečky či obrazy jsou
vůbec časté objekty zájmu dandyů – například Fanfarlo215 či Obraz Doriana Graye), ale
jakmile se uchýlí k dívce skutečné, končí jako libertin, který se zamiloval (mýtus libertina
podobně jako dandyho spočívá v tom, že se nesmí do druhého zamilovat). Druhý je v sebeutváření příliš náhodným prvkem, který znemožňuje být pánem situace. Ale přes všechnu
snahu o dosažení nesmrtelnosti tím, že učiní ze svého těla umělecké dílo, nemůže žádný
dandy zvítězit nad smrtí a nezřídka umírá náhodou, v bezmoci – a smrt je finálním
ironickým gestem nad jeho snažením o nesmrtelnost smrtelného těla.
Možná i v tomto lze shledat záblesk heroismu (narážím nyní Baudelairovo spojení
dandysmu s heroismem). Ale znaky heroismu má dandy i další. Skoro u každého dandyho
můžeme rozpoznat určitou slabost, které vzdoruje. Taková slabost bývá nezřídka
předpokladem hrdinství. Hrdinové ji měli od pradávna (mnozí již ve jméně – Oidipus
znamená levák, Odysseus zase syn bolesti 216). Jaké slabosti měli konkrétní dandyové?
Baudelaire zjevně šovinismus, který ho vedl k přisouzení veškeré přirozenosti a zla ženám,
Wilde homosexualitu, která byla v jeho době trestná a která mu přivodila zkázu, Brummell
nízký původ v aristokratické společnosti. Heroický je zejména způsob, jak ke své slabosti
přistupovali. Místo, aby se jí snažili zakrývat, nepokrytě se jí honosili a snažili se z ní
učinit svou výsadu (což však v případě Wildea vedlo k odsouzení za sodomii).
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Hrabal, B.: Něžný barbar. (Praha: Odeon, 1990).
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Baudelaire, Ch.: Fanfarlo. (Praha: F. Topič, 1927).
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Michalovič, P., Minár, P.: Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu. (Bratislava: Iris, 1997).

48

Lukáš Csicsely, Je dandy umělecké dílo?

3.4

Dandy tvůrce
Po probraných prostředcích, které v recepci působí, se nyní podívejme na druhý pól

– na toho, kdo jich používá – na tvůrce dandyho-díla.
Diskuze o předmětnosti rozebraná dříve z hlediska objektu a jeho recepce se rovněž
týká jeho tvorby. Ostatně, případ dandyho je specifický v tom, že autora a dílo někdy není
úplně jednoduché rozlišit. Ku příkladu pro Coblence představuje dílo dandyho maska,
kterou dandy mění, ale nic pod ní podle Coblence není 217, tedy ani tvůrce – ten se podle ní
rozpouští v díle. Podobně jako Coblence hovoří Helena Bednaříková v knize Česká
dekadence, podle které je dandy předmět bez emocí218. Ondřej Klimeš píše toto: „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 vede až k dekorativnosti subjektu, z čehož se stává objekt. Dandy se
pak stává neživou věcí, artefaktem…“219
Klimeš však, oproti Bednaříkové a Coblence o doslovné předmětnosti později v
textu pochybuje:
„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.“220
S tím, že pod maskou221 někdo musí být, souhlasí jednoduše srovnání dandyho s
umělcem u d`Aurevillyho i Baudelaira nebo koncept „sebe-ironického gesta“ u Činátlové.
Naproti tomu Coblence se domnívá, že dandy je „prostá osobnost bez imaginace, bez
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Coblence, F.: Dandysmus: povinnost pochybnosti. (Praha: Prostor, 2003), s. 313.
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Bednaříková, H.: Česká dekadence: kontext, text, interpretace. (Brno: Centrum pro studium

demokracie a kultury, 2000).
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Klimeš, O.: Krádež, kutilství, hysterie: Josef Vondruška aneb Mýtus o počátku českého literárního

punku. In: Slovo a smysl, roč. 4, č. 7-8, 2007, s. 39-40.
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Srov. Gideho historku o tom, z soukromí a soukromého vyznání Wildeho. Viz: Gide, A.: Oscar

Wilde in memoriam. (Praha: Alois Srdce, 1918)
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vědomí sebe sama…“222 a tedy bez jakýchkoliv předpokladů pro tvorbu. A třebaže
Coblence chápe dandyho jako umělecké dílo, paradoxně umělcem pro ní dandy není.
V rámci strukturalistické teorie má autor menší roli než v jiných teoriích 223; a to z
několika důvodů – samozřejmě proto, že strukturalismus nepracuje s psychologií224, a dále
pro zdůraznění role diváka a zdůraznění významu společnosti (estetických norem) pro
vyniknutí konkrétního autora mezi konkurencí. Význam autora oslabuje například koncept
záměrnosti a nezáměrnosti, neboť záměrnost (jako organizační princip díla), kterou divák
uchopí, se nemusí shodovat s intencí autora. Nicméně Mukařovský poukazuje na to, že
existuje několik modalit, které nemají být, ale často jsou slučovány a zaměňovány s
autorem: osobnost či subjekt.
Osobnost podle Mukařovského dílo spíná a její polarita vytváří základní napětí. V
souhlase s proměnností norem jsou podle Mukařovského autoři (nebo etapy jejich tvorby),
u kterých je dílo nad osobností v převaze či naopak. 225 S tím souvisí osobitost, která je v
různých dobách buď potlačována (klasicismus) či naopak akcentována (symbolismus). 226
Subjekt je pak pro Mukařovského: „bod, z kterého výstavba díla může být přehlédnuta v
celé své složitosti i ve svém sjednocení.“ Osobnost a dílo jsou rovněž v různých uměních
různě vzdálené – ku příkladu jejich záměna je ve výtvarném umění méně pravděpodobná
než v herectví, kde mohou splynout; podobně i v případě dandyho.
Rozlišení modalit můžeme implicitně nalézt i u Baudelaira, který tvrdí, že Balzac
byl Balzacovou nejlepší postavou.227 Coblence v opozici negativně hodnotí d`Aurevillyho,
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zdaleka tak radikální. Pražská se tímto gestem staví do opozice ke směrům, které na autora kladly přehnaný
důraz (Hennequinova estoapsychologie či sociologické postupy Tainea). Naznačuje to hned úvod
Mukařovského eseje Básník, která se autorem zabývá nejvíce. Mukařovský oslabuje význam básníkova
života slovy, že básnické dílo je vůči životu znakem – tedy nikoliv přímým důsledkem. Viz: Mukařovský, J.:
Básník. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000).
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ale i Baudelaira proto, že „nesplynuli se svou postavou“.228 Splynutí s postavou dokonce
považuje za nutnou podmínkou dandysmu, ovšem jak svědčí texty zakladatelů nebo
Činátlové a Schiffera nezdá se to být požadavek pro dandyho adekvátní. Jak tvrdí
Mukařovský, polaritu díla a osobnosti zakládá napětí. Umění pak může být u Coblence
snadno věcí (a dandy loutkou), protože v něm není žádné napětí ani změna (navíc bytostný
rozpor – například těla a duše – představuje Schiffer ve svém myšlenkovém panoráma jako
jeden z podstatných rysů dandyovského myšlení229).
Podle Mukařovského dílo a osobnost přibližuje autobiografičnost a nehotovost. A
třebaže hovoří o literatuře, obojí lze u dandyho najít. Autobiografičnost bude dandymu-dílu
přisuzována nejspíš v každém případě, ačkoli nemusí povrch – veřejný dandy – s vnitřním
životem splývat (jak svědčí např. Gidova slova o Wildeovi230).
A co se týče nehotovosti – dandy není nikdy hotový, neustále vzniká a přetváří se.
A že se obojí dandyho týká, jen podtrhuje obtížnost u něj dílo a osobnost odlišit –
mohou se tak zdát až neoddělitelné, jak se domnívá Coblence.
Právě Brummell se z probraných důvodů nezdá být ideálním pro souzení dandysmu
obecně, už proto, že máme zprávy zejména o jeho dandym-díle a jeho recepcích, na rozdíl
od dandyů, kde k odlišení slouží i umění jiného druhu (někdy dokonce i literatura
konfesního charakteru – jako u Wildea). Dandy chladností omezuje projevy své osobnosti,
ale ta nikdy nemůže zmizet. Kritizovat Baudelaira vzorem Brummella231 pro to, že nikdy
nedosáhl ideálu chladnosti, se mi nejeví správné – jednak proto, že máme velmi mnoho
zpráv o jeho osobnosti (od básní a próz až po deníky a eseje) a za druhé proto, že kdyby
chladný byl, o co by se dále snažil? Byl by dílem ukončeným a hotovým (mezi paradoxy
teorie Coblence patří i to, že mluví o dandym jako o „work in progress“, ale na dandyho
klade nárok ukončenosti a hotovosti).
Nutno poznamenat, že Coblence se svým přístupem blíží teoretickým tendencím,
proti kterým se strukturalismus staví, protože dandyho-dílo, jeho stylizaci a výstupy
odvozuje zejména z biografických dat. Jistě je těžké rozlišit, kdy jde o dandyho, jehož
228
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dílem je život a kdy život sám, ale předpokládáme-li, že dandy potřebuje pro sebe-tvorbu a
sebe-ironické gesto vědomí sebe sama, data jako je zaměstnání Brummellova otce, mezi ně
nepatří (to může být součástí dandyho mýtu, ovšem ten Coblence odmítá). Coblence
nehledá subjekt. Hledat ho je u Brummella obtížnější než u jiných, kteří mimo sebe tvořili
další umělecká díla. Přes to, že mýtus Brummellova dandyho-díla zřejmě nezvratně pohltil
jeho život, neměli bychom tvrdit, že dandyho-dílo, autor a subjekt splývají.
Autobiografičnost je u dandyho mystifikátora vždy nejistá.
3.4.1 Dandy a typ tvorby
Způsobům tvorby se Mukařovský nevěnuje. Ostatně, autorskou intenci nahrazuje
konceptem záměrnosti. Intence je spíše věcí poetiky232, tedy praktických rad a jak se
dozvídáme v eseji Význam estetiky233 Mukařovský se estetice tohoto typu (zpravidla
„normativní“) snaží vyhnout. Ale pokud se snažíme uchopit dandyho jako umělecké dílo,
neměli bychom to zcela opomenout.
Jaká pojetí tvorby nalezneme u zakladatelů a jaká u soudobých teoretiků? Coblence
hovoří v souvislosti s tvorbou dandyho o „work in progress“, tedy o vytváření díla
prchavého a proměnlivého, což Coblence specifikuje tak, že se „k času neváže proto, aby
jej zkrotilo nebo překonalo, nýbrž proto aby s časem vyprchalo“. Spojením s teorií Hannah
Arendtové, podle které lidská práce i činnost svědčí o nicotnosti životního cyklu, pak
prchavosti díla přisuzuje negativní tón (což tvorbu přibližuje absurdní činnosti Sysifa 234).
Taková tvorba se jeví především jako plýtvání životní energií.
Životní energii či její přebytek chápe jako základ tvorby d`Aurevilly: „Využívaje
věčného přelévání sil, které musí osedlat, omezit imaginací.“235 Ovšem na rozdíl od
Coblence d`Aurevilly zdůrazňuje roli představivosti, kterou podle Coblence Brummell
neměl.236 „Dandymus není jen dodržováním pravidel, je třeba představivost,“237 píše
d`Aurevilly. Čili dandyho tvorba podle d`Aurevillyho vychází z napětí mezi beztvarou,
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Např. Lubomír Doležal hovoří o ve strukturalistickém diskurzu o nenormativní poetice. Viz:

Doležel, L.: Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. (Brno: Host, 2000). Já mám
nyní na mysli určitý soubor zásad podobný Aristotelově Poetice.
233
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bující životní silou a omezující, formující imaginací (něco podobného představuje i
Baudelairova podvojnost).
Na rozdíl od Coblence se ostatní shodují v pojetí dandyho tvorby jako zahrazování
síly; tedy tvorby spočívající ve vynalézání pravidel. Logicky to pak souvisí s budováním
kodexu nebo osobité poetiky jakožto souboru pravidel. Vrcholem takového typu tvorby je
chladná, nepohnutá až sošná tvář dandyho jako protiklad těla jako plodu neohraničeného,
nekonečného životního toku či nadosobní vůle.
Koncept chladného tvůrce má v dějinách estetiky tradici. Vychází z Horatiovy
maximy Nil Mariari , tedy „nebýt překvapen“, kterou cituje jak d`Aurevilly, tak Baudelaire
a v jejich případě znamená překvapovat, ale sám nebýt překvapen. Koncept nepohnutého
vzbuzování emocí najdeme rozvinutý například v Diderotově hereckém paradoxu, který,
jak upozorňuje Becker, přímo na Horatia navazuje.238
Typ chladného umělce však proslavil svými teoretickými pracemi především
Baudelairův vzor, literát a jedna z čelných osobností symbolismu Edgar A. Poe; konkrétně
ve Filozofii básnické skladby (o významu Poeovy koncepce zasvěceně český básník Jan
Zábrana – viz239). Proti romantickému pojetí bezbřehé až mystické imaginace tento typ
tvorby představuje rozumný kalkul jak působit a zaujmout. Výtečným příkladem takové
tvorby je zmíněný popis Johannesova svádění ve Svůdcově deníku240 (jeho dojmologie
neboli umění v pravé chvíli zapůsobit – svůdce rovněž využívá estetizace konvenčních
238
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činností a předmětů, ovšem oproti dandymu a tělu dandyho je základním materiálem
svůdce dívka, která se nevědomě stává hlavní hrdinkou jeho inscenace).
V přibližování se cíli (podobně jako se svůdce přibližuje úspěchu) bychom mohli
dandyho-umělecké dílo chápat jako „work in progress“, ale dandy v pojetí Coblence nemá
žádnou intenci, žádný cíl, nikam nemíří a tak se těžko může někam přiblížit (jako se
Baudelaire přibližuje ideálu chladnosti). „Ukazování marnosti života“ tak není u Coblence
problematické samo o sobě, ale spíše způsobem, jakým ho podle Coblence dandy dosahuje
– příliš doslovně. Brummell cosi dělá, ale je to jedno, stejně to nemá smysl.
Někdo by mohl namítnout, že tak dandy podle Coblence dosahuje bezúčelnosti,
která se tradičně s estetičnem pojí. Jenže i ona tradiční bezúčelnost neznamená úplnou
absenci účelu. Například Kant hovoří o bezúčelném soudu vkusu takto: „… a jelikož je
tento soulad předmětu se schopnostmi vkusu náhodný, způsobuje jeho představu účelnosti
vzhledem k poznávacím schopnostem subjektu.“241 Není tu účel vztahující předmět k
něčemu vnějšímu, ale je tu účel pro sebe – podobně jako estetický znak neodkazuje mimo
sebe, ale poutá pozornost k samotnému znaku.
Bez napětí, bez cíle, bez intence. V takovém pojetí může dandy-dílo snadno
splynout se subjektem. Mrtvý může splynout s postavou, protože nevytváří pnutí.
Pomíjivost jako by tedy ani tak nesymbolizovalo „work in progress“, ale živá mrtvola,
kterou nese čas. Srovnáme-li Brummella od Coblence s postavou Johannesse ze Svůdcova
deníku, svádění spočívá v přibližování se cíli, kterého nikdy nedosáhne – to je work in
progress, které spočívá v samotném tvoření – jde o cestu, ne o cíl, ale přesto cíl podmiňuje
cestu.
Pojetí Coblence jde ve většině ohledů proti původní koncepci autorů dandysmu.

3.5

Dandy a společnost

3.5.1 Dandy v kontextu estetických norem
Vztah respektive souvztažnost umění se společností u Mukařovského charakterizuje
koncept estetické normy. Mukařovský píše: „Umělecké dílo je vždy neadekvátní aplikací
estetické normy, a to tak, že porušuje její dosavadní stav nikoliv z bezděké nutnosti, nýbrž
záměrně, a to zpravidla citelně.“242 To platí i pro dandyho „originalitu ve vnějších mezích
241
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Mukařovský, J.: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In: Mukařovský, J.: Studie
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hranic“, o které píše Baudelaire. Pelán zase hovoří analogicky o tom, že se v dandym
spojuje rozpor mezi normou a inovací. 243 Nebo Činátlová takto: „Hlavní atribut dandyho
elegance svou chiméričností a neuchopitelností tematizuje a problematizuje otázku
estetické hodnoty a normy.“244
Estetické normy podle Mukařovského leží v povědomí společnosti a jsou vysoce
proměnné a dynamické. U dandyho-díla je přitom příznačné, že estetické normy mají v
rámci hierarchie blízko k praktickým (jak jsme probrali, dandy se pohybuje v praktickém
světě).
Dandy si hraje se společenskými pravidly, narušuje je, nebo je specificky naplňuje.
Nejde mu totiž o hladkou komunikaci a porozumění, kterému tato pravidla ideálně slouží,
ale spíše o jedinečnost vlastního výstupu – společenská gesta a rituály u něj nemají
praktickou ale estetickou funkci – tedy nejde o to, co gesta znamenají, ale o gesta samotná
(po způsobu estetického znaku – dandyho výstup ve společnosti se může podobat hře
herce, kterou ve své analýze popisuje Mukařovský245). Například pozdravit člověka lze
různě – smeknutím klobouku nebo jen zdvižením ruky. Pozdrav má být znakem co
nejtransparentnějším, ovšem dandy ho důrazem na osobitost nebo ironii dovede proměnit v
mnohoznačný projev. Dandy staví proti společenským rituálům osobitá gesta, a tím je deautomatizuje.
Dandyho souvztažnost se společností dobře ilustruje případ Máchy v podání
Kroutvora. Ten uvažuje o Máchovi jako o dandym. Podle Kroutvora se inspiroval
Byronem, nicméně český společenský život nebyl na dandysmus připraven. To proto, že
téměř neexistoval – doboví intelektuálové se omezovali na hraní ochotnického divadla.
Mácha se tak stal osamělým dandym na Litoměřickém maloměstě. Každopádně jeho
vojenský oděv nebyl čistou napodobeninou Byrona, vycházel ze specifik prostředí, sice
omezeného ale vnímajícího zvláštnost Máchova vojenského oděvu. 246 Armáda byla
organickou součástí tehdejšího života a očekávání, která budil autoritativní oděv
armádního stavu, využíval Mácha podobně jako Baudelaire očekávání spojená s oděvem
klerikálním (o tom dále).
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246

Kroutvor, J.: Dandy a manekýna. (Brno: Vetus Via, 1999), s. 92.

55

Lukáš Csicsely, Je dandy umělecké dílo?

Reakce publika souvisí s estetickými normami. Autoři hovoří zejména o dvou
konkrétních reakcích publika na dandyho – o kritice Balzaca a Stendhala (a dalších
francouzských intelektuálů), kteří považovali dandye za ťulpase247, a o srovnání dandyho s
ptakopyskem. První hodnocení je negativní, druhé ambivalentní.
Ono negativní hodnocení lze za pomocí pojmu normy vysvětlit dvojím způsobem –
důvod může tkvít na straně tvůrce, tedy díla, čili dandyho, ale rovněž na straně diváka,
tedy v před-porozumění, které normy zakládají.
Problém na straně díla může nastat, pokud dílo velmi razantně poruší normu,
chybějící kategorie ve vnímání pak může mít za následek negativní hodnocení díla, a to
zejména diváky s nižší tolerancí vůči dvojznačnosti 248. K tomuto psychickému fenoménu
lze najít paralelu v probraném konceptu distance. Bullough tvrdí, že umělci mají větší
schopnost distance, z čehož může plynout nedorozumění mezi nimi a publikem. 249 Za
příklad takových nedorozumění mohou sloužit slavná pozdvižení v dějinách umění
způsobená progresivními díly (např. Manetovou Olympií či Duchampovou fontánou). Je
ovšem pravděpodobné, že by Balzacovi a Stendhalovi chyběla schopnost docenit dílo?
Problém může být (za prvé) i na straně díla, potažmo tvůrce. Kritizovaní dandyové
totiž možná byly špatnými uměleckými díly a Balzac se Stedhalem v nich rozpoznali
epigony250 (epigon podle Mukařovského netvoří „ze sebe a ze síly své individuality“251),
tedy důsledné realizátory estetických norem bez individuálního příspěvku, navíc v
cizorodém prostředí. Tito první dandyové, o kterých zmínění hovoří, se totiž inspirovali v
247
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Anglii a tamější společnost se od francouzské lišila, takže vytržení a přesazení z organické
souvztažnosti s publikem snadno mohlo působit uměle a chtěně. Jak píše Mukařovský,
umělec musí sdílené estetické normy v povědomí publika předpokládat. 252 Nicméně rozlišit
mezi tím, kdy je dílo přirozeně progresivní či prvoplánově provokativní (v obou případech
chybí normy pro souzení), nemusí být vždy úplně jednoduché – často i zkušení kritici se
mýlí253.
Ambivalentní hodnocení, srovnání dandyho s ptakopyskem citují všichni soudobí
teoretici.254 Ptakopysk byl v té době poměrně novým objevem a stal se symbolem
neuchopitelnosti, protože měl znaky jak ptáka, tak savce. Parafrází Pelánových slov jde o
inovaci bez tradice (v době objevu skýtal australský kontinent pro západní civilizaci
mnoho neznámých druhů). Díla nenavazující na tradici se hůře uchopují, protože pozadí či
kontext pro jejich vnímání musí teprve vzniknout. A pro ty, kteří si ho nejsou schopni
vytvořit, může být dílo bez norem v povědomí, které usnadňují porozumění,
problematické.
Estetické normy, žánry a slohy apod. jsou kategorie, které hrají v estetické recepci
podstatnou roli, neboť posuzovat dílo ve špatné kategorii (komedii jako drama) může
snadno vést k negativnímu (a neadekvátnímu) soudu recipienta. A dandyho obtížná
zařaditelnost může souviset s nesnadnými podmínkami pro přechod do estetického postoje,
protože z praktického hlediska se bude dandy chovat velmi podivuhodně.
Na dandyho mezi-kategoriálnost naráží Coblence v rámci trefného srovnání
dandyho s dvořanem. Dvořan podle Coblence souvisí s jasným prostorem a daným místem
u dvora (také renesančně chápaným geometrickým prostorem), kdežto dandy se pohybuje
v nejistém prostoru plném anamorfičností. Dandy je podle ní spjat s ontologickou
nejistotou (tu rovněž spojuje s dandyho základním působením – překvapováním).255
Takové postavení upomíná na pojem liminarity, který odkazuje k jevům nebo
osobám, které vypadávají ze sítě klasifikací dané společnosti určujících normalitu a
postavení v kulturním prostoru: „Liminární bytosti nejsou tady ani tam, nacházejí se mezi
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postaveními určenými a uspořádanými zákony, zvyklostmi, konvencemi a obřady.“256
Takové postavení bývá spojováno s umělci vůbec. A podle Turnera symbolizuje moc
(hovoří o moci slabých) a morální nadřazenost (třebaže jsou v rámci struktur vyřazení a
podřízení). Antropoložka Mary Douglas257 uvažuje o kultuře jako systému sdílených
symbolů (například to, co je nečisté, je kulturně podmíněné). Ambivalentní či anomální
jevy, které z kulturního uspořádání vypadávají (sem by spadal i ptakopysk, který byl z
hlediska tehdejšího uspořádání přírody mezi-kategoriální), si pak podle ní vynucují, aby se
s jejich nejasností a nejistotou dotyčný vyrovnal, což může být pro jednotlivce poměrně
nesnadné.
Zkrátka někdo se dovede s mezi-kategoriálnosti vyrovnat, jiný ne. Někoho může
totéž odpuzovat, jiného zajímat (opět v závislosti na toleranci k dvojznačnosti). Pro někoho
může představovat mezi-kategoriálnost nejistotu, pro jiného (jako pro dandyho) naopak
pocit osvobození z omezujících kategorií (co platí pro jednotlivce, může platit i pro
společenské celky – společnost osvobozená z totalitního režimu může být ze svobody
šťastná, ale pro delší době může pro ni být svoboda zatěžující, protože s sebou nese více
rozhodování). Umění ve vztahu k základní ontologické jistotě vnímatele analyzoval
zmiňovaný Wilhelm Worringer.
Umění podle něj plní základní psychologickou potřebou vycházející ze vztahu
člověka ke skutečnosti. Pokud je s ní člověk smířen, vciťuje se do umění, vyhledává vitální
živé umění inspirující se skutečností, zatímco v dobách nejistoty si ulevuje v abstrakci. 258
Dandymu vytvářejícímu si v době relativizace hodnot vlastní kodex, snažícímu se o
chladnost, artefaktuálnost (někdy i ornamentálnost) a umělost bude zřejmě dominovat
abstrakce, neboť dandy abstrahuje od života k zákonitosti (což je podle Worringera znak
právě těch děl, kterým dominuje abstrakce).
3.5.2 Společnost doby dandyho
Měly společnosti, se kterými byly dandyové v souvztažnosti, něco společného?
Zakladatelé i současní autoři se shodují na tom, že dandy se objevuje v době
společenských otřesů. Baudelaire sice dobu dandyho spojuje s úpadkem, na druhou stranu
d`Aurevilly se striktně omezoval proti tomu, že by byla Anglie doby Brummella v úpadku
(ani text Coblence, která se podrobně zabývá reáliemi Brummellovi doby, o ničem
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takovém výslovně nehovoří). Nicméně, jako období přechodu, nejistoty a relativizace do té
doby panující tradice a hodnot dobu, dandyho definují oba autoři.
Jak se tato relativizace projevovala ve společnosti každého z dandyů? V době
Brummella se zásadně proměňoval společenský život, ze dvora se přesouval do klubů a
tanečních sálů – tedy, ze soukromé do polo-soukromé sféry a jak ukazuje Coblence,
Brummell toho využil.259 Spolu s Becker se shodují na tom, že se jakožto neurozený snažil
prosadit mezi urozenými a nedostatek původu si kompenzoval šatem.260
Ale ani do klubů a tanečních sálů, které se stávají hlavním dějištěm
Brummellových výstupů, nemůže vstoupit úplně každý, tedy nejsou naprosto veřejné jako
Baudelairovy kavárny (srov. všechny zmínky o pozvání a nepozvání Brummella do té či
oné společnosti). Baudelaire svou dobu charakterizuje takto: „Přechod, kdy demokracie
ještě není všemocná, kdy je aristokracie otřesena a pokořena jen zčásti.“261 Becker pomocí
této citace zdůrazňuje dobový pocit dezorientace z destabilizace hodnot.262 Podobně ale
konkrétněji hovoří i Coblence, podle níž společenské otřesy ve Francii roku 1830 přinesly
hodnotové změny a relativizaci tradovaných hodnot, které daly podnět k bujení
maloměšťáctví a utilitarismu.263 Dobu po revoluci roku 1848 Coblence zase popisuje skrze
Baudelaira jako dobu rovnosti podmínek, které nenávidí originalitu.264 V této souvislosti je
třeba zmínit Baudelairův osobitý postoj k politice plně podřízený estetickým cílům: stavěl
se na stranu těch, kteří chrání umění265, republiku haněl pro užitek, který „potírá parfémy a
květiny“, a republikán se mu jevil jako bytostný nepřítel umění. 266 Jeho politické diskuze
probíhaly zejména ve veřejných kavárnách.
Vidíme tedy, že v obou případech souvisí relativizace hodnot s oslabením
aristokratické moci, což zřejmě vede Coblence a Becker k názoru, že jakmile aristokratická
moc po první světové válce mizí, mizí i dandy. Jenže pro dandyho je spíše než politická
situace podstatné to, jak se společnost, vůči které se dandy vymezuje, chová a jedná (na
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což může mít politika jistě vliv, ale neměli bychom to přeceňovat jen proto, že Baudelaire
se na rozdíl od jiných dandyů politice věnuje).
Publikum, se kterým se oba dandyové konfrontovali, se tedy různí. Brummella
většina znala. Salóny, taneční sály a bankety, na kterých vyskytoval, tvořily vcelku
uzavřené a ohraničené společnosti (třebaže už ne tak jako dvůr). Kapitán Jesse stále hovoří
o Brummellově známosti s tím či jiným, o pozvánkách na jeho jméno. Publikum, které
obklopovalo Baudelaira, se blíží spíše tomu, se kterým se konfrontovala hlavní postava
Poeovy povídky Muž davu (sedí v kavárně a za výlohou se míhá dav, který je téměř
beztvarý, neohraničený a má stejnorodé tváře 267). K této postavě Baudelaira přirovnává
rovněž Coblence268. Dav se může přelít i do kavárny. Jak bylo řečeno, na rozdíl od salónů
sem kdokoliv může přijít a zase odejít. Proti takovému publiku se dandy vymezuje
samozřejmě jinak než vůči hostům salónů. Davové chování je intuitivní, přirozené a jak
víme, takový typ přirozenosti Baudelaire kritizoval. V době relativních hodnot snadno lidé
inklinují k hodnotě „já“ a pudovosti a dav se na těchto základech sdružuje (projevuje se
utilitaristicky a stejnorodě, proti čemuž Baudelaire brojil).
Každý z dandyů tedy mohl počítat s jiným očekáváním publika. Brummell se
pohyboval ve společnosti, která ho znala a která mohla sledovat kontinuitu jeho proměn.
Šlo o prostředí s pevnějšími pravidly a zasvěcení mohli vnímat i jemné odchylky a vtipy.
Naopak s Baudelairem Coblence příznačně spojila obraz muže narážejícího do davu,
neznámého zjevení. V souvztažnosti k odlišnému publiku se odlišoval i oděv a komika
obou.
Zatímco Brummellův oděv byl klasický, strohý v rámci přebujelého krajkářství
doby a souvisel s obdivem prosté antické módy (tu Brummell vyzdvihoval ve své jediné
knize, o módě), a tedy i s napodobování antických vzorů. Brummellovo dandyovské
ironické gesto jistě mohlo být srozumitelné pro spolustolovníky, kteří se jako on zabývali
odíváním, ale už ne tak dobře pro ty, kteří do úzkého okruhu pozvaných nepatřili. Naproti
tomu Baudelaire pohybující se po veřejných pasážích a kavárnách plných rozličných vrstev
obyvatelstva nosil kněžský oděv269, jehož autorita byla pro všechny srozumitelná, a
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působila na všechny stavy. Snadnou rozpoznatelnost oděvu mohl Baudelaire využívat k
překvapení (už jenom tím, že se choval v kněžském oděvu patřičně nekněžsky – čili
využíval očekávání, které oděv vzbuzoval).
Brummellův vtip se zakládal na ironii. A ta vyžaduje ideál. Pracoval s etiketou dané
society a její znalostí. Ať dával člověku najevo, že je nevhodně oblečený (zmíněný vtip
„Toto je plášť?“), nebo si tropil srandu ze standardů společenské konverzace skromným
vyjádřením „I once ate a pea“ nebo se pohyboval na nebezpečné hraně vtipy o králově
tloušťce.270 Stejně jako jeho oděv i jeho vtip byl zpravidla založený na jemných nuancích a
souvisel se situací, ve které byl pronesen. Byl bezprostřední, situační a Brummell se jím ve
společnosti, kde se lpí na hierarchické postavení, povyšoval. Když vedle broušených
konverzačních „witů“ k příležitosti slavnostních banketů (o oděvu hostů či králi 271)
postavíme Baudelairova prohlášení, že je kanibal či otcovrah272, ukazuje se, že Baudelairův
vtip mířil docela jinam – na zmíněnou pudovost (na nejnižší hodnoty, ani se snad nedá říci
společnosti jako spíš člověka: na tabu jako je kanibalismus či incest). Nebyl to vtip pro
zasvěcené jako Brummellův „wit“. A uvážíme-li opět Baudelairův negativní postoj k
přirozenosti, je zřejmé, že za pomocí vtipů, kterými se ponižoval a pasoval do role
otcovraha a kanibala273, mystifikoval. Stylizoval se do opaku svých názorů a stával se
odstrašujícím případem – v tom byla zase jeho ironie. Zřejmě obtížně pochopitelná (mezikategoriální), což však neznamená, že neúčinná.
Zatímco Brummellův vtip překvapoval otáčením pravidel naruby, Baudelaire
překvapoval naprostou neočekávatelností (stačí si představit, že jeden ze zmíněných vtipů
pronesl v kněžském oděvu).
Brummell měl mnoho obdivovatelů. Ale Baudelaire? Byl jako dandy uznáván nebo
se jeho „prokletí“ projevilo i v jeho uměleckém díle-dandym? Brummellův život
zaznamenali lecjací kronikáři a spisovatelé, zatímco Baudelaire o svém dandysmu musel
pojednat sám. Mukařovského koncepce dějin umění vysvětluje pojem prokletí takto:
„Může se také přihodit, že individuum nenajde úlohy, která by odpovídala uzpůsobení jeho
talentu; má-li přesto dost síly, aby se tím nedalo zlomit, stane se „prokletím umělce“, jehož
dílo bude odsouzeno k tomu čekat na to, že se možná v budoucnosti setká s vývojovou
tendencí některé z příštích dob, která mu umožní dorozumění s publikem. Podaří-li se
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tvůrčímu individuu plně se shodnout s některou vývojovou tendencí své doby, splyne tak
dokonale se svou úlohou v umění, že to leckdy ovlivní i jeho lidské vztahy…“274
Brummell byl dandym své doby, zatímco Baudelairův význam jakožto dandyho
dozníval později, inspiroval například Hrabala při sebe-stylizaci (obarvil si podle
Baudelairova vzoru vlasy zelenou275, ale jak přiznává, v dandysmu se Boudníkovi
nepřiblížil) nebo Malcolma McLarena a Vivienne Westwood při vytváření vizuálního stylu
punkové skupiny Sex Pistols a New York Dolls, jejichž tvářnost se stala základem hnutí
punk, které přišlo po rozsáhlých změnách společnosti šedesátých let a stavělo na negativní
stylizaci.276
Relativizace charakterizuje i naši současnost. Jako dobu velké mobility a nejistoty,
která vede člověka k tomu, že místo závazků dává ve vztazích i v práci přednost rychlému
uspokojení, ji charakterizoval Zygmunt Bauman.277 Dandy, jakožto silná osobnost, si v
době takové proměnlivosti dovede vytvořit vlastní pevný hodnotový kodex (pokud je v
něčem pádné srovnání dandyho a diktátora, tak právě v tom, jak se dovede nejistotě
postavit – narážím na srovnání Brummella, Byrona a Bonaparta od Coblence či
Breiskyho278).
Schiffer zakládá na velkých změnách společnosti dvacátého století nemožnost
dandyho definovat279, doba se jistě od vymezení d`Aurevillyho a Baudelaira změnila, ale
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který na rozdíl od Coblence považoval dandysmus za věčný, byl Napoleon dandy Alkibiadésova typu. Viz:
Breisky, A.: Kvinesence dandysmu. In: Breisky, A.: Triumf zla: essaye a evokace. (Praha: Road, 1992).
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jak jsme viděli, není třeba brát teze zakladatelů doslova. D`Aurevilly spojuje dandye s
národními kulturami, ty dnes zřejmě nahrazují nadnárodní subkultury, ale i ty mohou mít
své dandye, jako je měl zmíněný punk (např. Sida Viciouse, Iggyho Popa, Richarda Hella).
Například David Bowie si prošel několika stylizacemi, které ovlivnily několik subkultur.280

4 Dandy-umělecké dílo a současnost
4.1

Proti aktuálnosti
Je dandy věcí minulosti či není? Nejprve se podívejme na argumenty těch, kteří

tvrdí, že je.
Coblence považuje za dandyho pouze Brummella a dandysmus pouze za
společenské chování. V tomto názoru zůstává poněkud osamocena, a to paradoxně i vůči
zakladatelům diskurzu, bez nichž bychom o Brummellovi možná ani neteoretizovali. Navíc
Balzacova kritika „dandyů“, ke které se Coblence hlásí, na Brummella nemíří, naopak jeho
koncepce elegantního života se podobá koncepci dandysmu jakožto duševního principu
(Baudelaira a d`Aurevillyho). Nabízí se pak otázka, zda je vhodné teorii Coblence, která
platí pouze pro jeden konkrétní případ (Brummella), nazývat teorií dandysmu.
Coblence přeceňuje význam oděvu. Brummell je v jejím pojetím spíše arbitrem
elegance a módy, nikoliv dandym. Problematické je to zejména proto, že koncept
odvozený od Brummella Coblence slouží jako měřítko pro posouzení Baudelaira, který na
rozdíl od ní chápe dandysmus jakožto duchovní princip. V prosazování brummellovského
dandysmu a ve snaze demýtizovat d`Aurevillyho pojetí Brummella (rovněž jakožto
duchovního principu) je až příliš důkladná. Ostatně, sám d`Aurevilly připouští, že v jeho
práci „jde více o emoce než o fakta“ a teoretické koncepci historické nepřesnosti neubírají
na platnosti.
Zkrátka jestli příběhy, co o dandym kolovaly, byly nebo nebyly pravdivé, je pro
teoretika dandysmu méně podstatné než to, jaký to mělo význam neboli roli, ve struktuře
dandyho-uměleckého díla (podobně jako historické odchylky v románech). Dandymu
dominuje estetická funkce a co se o něm povídalo a co tvořilo jeho mýtus, bylo jeho
280

Nejznámějšími stylizacemi jsou Ziggy Stardust či Thin White Duke (Viz: Leorne, A.: Dear Dr.

Freud – David Bowie Hits The Couch: A Psychoanalytical Approach to Some of His Personae. In: Devereux,
E., Dillane, A. & Power, M. (ed.).: David Bowie: Critical Perspectives. (New York: Routledge, 2015).
Dandyho Bowieho typu napodobuje či spíše paroduje postava Vincent Noir z anglického sitkomu Mighty
Boosh (sitkom vznikl ze stand-up comedy), jehož proměny stylu jsou opravdu rychlé – snad v každém dílu
přichází s jinou (například punk, mod apod.).
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součástí jakožto významuplného celku. Dandy je především postava (na divadle světa). V
rovině faktografické, historiografické – jako životopis Brummella – je práce Coblence
cenná, ovšem netřeba přitom hovořit obecně o dandysmu.
Přímé argumenty proti aktuálnosti Coblence ze zřejmých důvodů nepředkládá.
Proti aktuálnosti dandyho kromě specifického názoru Coblence stojí také Pelán či
Becker, kteří dandyho spojují s dobou do první světové války a konkrétní historickou
epochou – dekadencí (či symbolismem).
Brummell jakožto dílo bezpochyby do bezprostřední oblasti tohoto uměleckého
proudu nepatří. Časově proto, že se dekadence jako označení určitých uměleckých projevů
doby romantismu datuje zpravidla od poloviny 19. století, kdy byl Brummell již mrtev
(zemřel 1840). A o případném spojení Brummella s dekadencí obecně (tedy s dobou
úpadku) jsme již hovořili (d`Aurevilly: „Anglie nebyla v době Brummella v úpadku, jak
tvrdí pomýlení“281). Přesto, i kdyby dandy souvisel s dobou úpadku, je třeba rozlišovat mezi
dvěma významy pojmu dekadence: s malým „d“, tedy úpadkem obecně a velkým „D“,
tedy na konkrétním uměleckým směrem konkrétní doby.
Pelán s Becker spojují dandyho s Dekadencí (uměleckým směrem). Naproti tomu
Baudelaire a d`Aurevilly měli na mysli dekadenci obecně (ostatně, mohli těžko předjímat,
že se označení uchytí). Pojem dekadence pochází z popisu starověkého Říma těsně před
rozpadem v Hostině u Trimalchiona od Petronia (viz pozn.282). Dekadence v tomto smyslu
281

D`Aurevilly, B.: O dandysmu a Georegi Brummellovi. (Praha: Volvox Globator, 1996), s. 46.
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Podle Breiskyho byly Petroniovými obdivovateli jak Wilde tak Baudelaire. Viz: Breisky, A.:

Kvinesence dandysmu. In: Breisky, A.: Triumf zla: essaye a evokace. (Praha: Road, 1992). Hostina u
Trimalchiona je nejznámější část Petroniova Satyriconu. Zbohatlík a propuštěnec (tedy otrok, kterého pán
propustil) Trimalchio v ní pořádá hostinu, během níž dává nevkusným způsobem najevo své bohatství ale
rovněž i nevzdělanost a nevychovanost. Servíruje jídla připomínající dvanáct znamení či prase plněné živými
ptáky a mnoho a mnoho dalšího. Hostinu doprovází všemožnými popletenými komentáři a exhibicí všeho
druhu. Ani hosti nejsou líčení v dobrém – neustále Trimalchiovi pochlebují, aby je pozval znovu. A na závěr
hostiny Trimalchio uspořádá vlastní pohřeb. Viz: Petronius.: Hostina u Trimalchiona. (Praha: Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959).
Na jednom místě Satyriconu je dekadence popsána následovně: "Touha po penězích způsobila tuto
dekadenci, neboť v dřívějších dobách, kdy ještě platila ryzí poctivost, kvetla ušlechtilá umění a lidé přímo
závodili spolu o to, aby nezůstalo utajeno, co mělo prospívat potomstvu. Tak například Démokritos popsal
šťávy všech bylin, a aby vypátral i vlastnosti kamenů a křovin, prožil život v samých pokusech. Eudoxos
zestárl na vrcholu vysoké hory, aby mohl pozorovat pohyby hvězd a nebe, a Chrýsippos, aby byl schopen
tvůrčích myšlenek, třikrát si pročistil mozek čemeřicí. Ale abych se obrátil k sochařství: Lýsippos zahynul
nedostatkem, když pracoval do úmoru o jediné soše, a Myrón, jenž dovedl vlít do kovu málem i duši lidskou i
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symbolizuje určitý charakter společnosti a v rámci souvztažnosti umění a společnosti mu
pak samozřejmě může odpovídat určitá podoba umění – čili i dekadentní umění můžeme
chápat v obecném slova smyslu jako umění spojené s určitým charakterem společnosti
(stojícím v opozici ke klasicismu v podobném slova smyslu), a ne pouze jako umění konce
19. století. Takové chápání dekadence pak nevylučuje ani aktuálnost dandyho. V tomto
smyslu chápe dekadenci například český kunshistorik Otto M. Urban, který se snaží
mapovat současné projevy dekadence (např. viz velká výstava Dekadence now283 či z
poslední doby Život je bolestný a přináší zklamání 284). V souhlase se strukturalistickým
náhledem se fenomény a styly dostávají s postupem času do popředí a zase se upozaďují
(jako neogotika, novoromantismus apod.).
Ovšem Becker spojuje dandyho výhradně s Dekadencí (tedy konkrétní epochou
konce 19. století). Argumentům proti jeho aktuálnosti věnuje celou kapitolu. Podívejme se
na ně.
Podle prvního argumentu dandy „přichází o své obecenstvo“, „o své zrcadlo“.
Becker dandyho spojuje pouze s jednou podobou společnosti (vymezenou Baudelairovými
slovy): „Období přechodu, kdy demokracie ještě není všemocná, kdy aristokracie je
otřesena a pokořena jen zčásti“.285 Šlechtu pak podle ní začala střídat buržoazie a proces
završila první světová válka, kdy dandy mizí. Jenže takový náhled Baudelairova slova
obrací proti Baudelairovi samotnému, neboť jeho podvojné pojetí umění redukuje pouze na
proměnlivou složku. Dandy nepochybně souvisí se společností své doby, ale Becker
předpokládá jednostrannou závislost. A pokud se podle ní určitá společnost promění, dandy
mizí. To vztah dandyho a společnosti zjednodušuje z dynamické souvztažnosti na kauzální
zvířecí, nezanechal po sobě ani haléře dědictví. My však jsme tak oddáni vínu a smilství, že se ani
nedovedeme povznést k poznání hotového umění, ale kritizujíce chyby starých časů, jenom je tím učíme a
učíme se jim. Kde je logika, kde astronomie, kde dobře upravená cesta moudrosti? Kdo kdy přijde do chrámu
a učiní věnovací slib, dojde-li k výmluvnosti? Či dosáhne-li pramene moudrosti? Ba, lidé neprosí ani o
zdravou mysl nebo o dobré zdraví, nýbrž ještě před vstupem na práh Capitolia jeden slibuje dar, zemře-li mu
bohatý příbuzný, jiný, vykope-li poklad, třetí, nabude-li ve zdraví třiceti miliónů sesterciů. Sám senát, jenž by
měl být učitelem spravedlnosti a poctivosti, slibuje Capitoliu tisíc liber zlata, a aby nikdo neměl rozpaky z
touhy po bohatství, i Iova obohacuje penízem. Nediv se pak, že malířství upadlo, když se všem bohům i lidem
více líbí hrouda zlata, než co stvořili Apellés a Feidiás, ti blázínkové řečtí.“ Viz: Petronius: Satyrikon:
milostné a veselé příhody Encolpia a jeho přátel za doby Neronovy. (Praha: Svoboda, 1971.)
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Urban, O. M.: Decadence now!: za hranicí krajnosti. (Řevnice: Arbor vitae, 2010).
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Urban O. M. (ed.): Život je bolestný a přináší zklamání = Life is painful and breeds

disappointment: Massakr vol. 1: Lovecraft. (Plzeň: Galerie města Plzně, 2016).
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Becker, K.: Literární dandysmus 19. Století ve Francii. (Praha: Karolinum, 2013), s. 154.
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otisk (a navíc by neumožnilo chápat Baudelaira jako prokletého umělce). Navíc ani šlechta
není pro Baudelaira nutnou podmínkou, neboť za dandye chápe i divochy ze střední
Ameriky.
Další argumenty z prvého vychází – předpokládají spojení dandyho s Dekadencí a
to, že s proměnou společnosti dandy mizí.
Druhým argumentem proti aktuálnosti dandyho je pro Becker nárůst masovosti a
obecné reprodukovatelnosti uměleckých děl. S tím se však podle mne potýkal již samotný
Baudelaire a charakterizovalo ho to jakožto dandyho davu. Navíc masovost nevylučuje
bezprostřednost (pro dandyho tak důležitou). Masovost a anonymnost davu naopak snadno
může vytvořit potřebu bezprostřednosti a jedinečnosti, tedy příhodné podmínky pro
dandyho. Dandy může uniknout před davem do kavárny286, která je jeho potenciálním
pódiem. Dandy musí učinit své tělo veřejným a veřejných míst, které může proměnit v
„pódium“, je nepřeberné množství – záleží na typu dandyho (od Berlínských klubů Davida
Bowieho či Nicka Cavea, přes americké putyky Tom Waitse či Charlese Bukowskiho
apod.). Například Hemingway v Pohyblivém svátku287 popisuje francouzské kavárny
dvacátých let jako takový typ prostoru (mimochodem, jednou z postav Pohyblivého svátku
je

i

Francis

Scott

Fitzgerald,

kterého

považuje

za

dandyho

Kroutvor 288).

Reprodukovatelnost podle mne nijak dandymu neškodí, naopak mu nabízí nové způsoby,
jak šířit mýtus a posilovat kult jedinečného díla. Vzpomeňme třeba na Wildova americká
turné, jejichž model předjímá soudobé praktiky hvězd (ať rockových či hereckých), a které
naplno využívají masovost. Navíc vzpomeňme na Kroutvorova slova o Máchovi; masová
společnost může představovat opačný extrém maloměstské společnosti, ale neznemožňuje
dandymu existenci.
286

„Návštěva kavárny se modernímu městskému člověku stala cílem, kavárna domovem. Návštěva

kavárny mohla být ale i náhodným zastavením jedince procházejícího městem. Mohl to být člověk – flâner –
nezávislý pozorovatel městského života, člověk davu. Mohl to být také někdo, kdo si z procházky vytvořil
sociální rituál. Záměrem bylo nalézt příslušnost k sociální skupině. Prostor kavárny, zvláště ve Francii, v
sobě skrýval akcent teatrality. Veškerý prostor kavárny se stával scénou, která rozesílala do nekonečna
pohledy, soudy a komentáře,“ píše ve své disertační práci historička umění Eva Bendová, která se soustavně
prostorem kaváren zabývá. Viz: Bendová, E.: Kavárenská architektura – kavárenský prostor v studiích a
realizacích architektury první poloviny 20. století. (Praha: FFUK, 2013).
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Hemingway, E.: Přes řeku do stínu stromů; Pohyblivý svátek. (Praha: Odeon, 1978).
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Kroutvor, J.: Dandy a manekýna. (Brno: Vetus Via, 1999), s. 109.
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Třetí důvod, proč dandyové zanikli, je podle Becker liberalizace mravů. Díky té
měl dandy přijít o terč svých vtipů. Viděli jsme však, že Baudelairova a Brummelova
komika ve funkci společenských komentářů nemíří na totéž. Aby argument Becker platil,
musela by společnost po první světové válce dosáhnout takové liberalizace, že by zmizela
všechna tabu. To se ovšem nestalo. Některá tabu možná byla překonána, ale objevila se
nová. Každá kultura je vytváří289, dokonce i subkultura (pro skinheads jsou
nepředstavitelné dlouhé vlasy podobně jako holá hlava pro hippies). A dokud tabu budou,
bude si mít také dandy s čím zahrávat.
Jako poslední argument uvádí Becker sériovou výrobou oděvů. Na pomoc si bere
citát Rolanda Barthese, že s konfekcí ztratil pánský oděv jedinečnost, což dandysmu
zasadilo první smrtelnou ránu.290 Ovšem, jak jsme viděli, oděv není pro dandyho jakožto
umělecké dílo bezpodmínečně určující, třebaže představuje nutnou podmínkou, a navíc
„vynalézání oděvu“ není jediným způsobem tvorby oděvu. Oděvy lze díky dostupnosti
kombinovat do nekonečna (postmoderně291) a jejich nadbytek si naopak může vynutit i
opačný proces – destrukci (rovněž součástí postmoderní poetiky nebo tak aktivit hnutí
Fluxus). Konfekci lze různě upravovat, přešívat, nastavovat i ničit a osobitosti tak
dosáhnout opotřebením. Což nám opět může připomenout zmiňovanou subkulturu punku.
Ale i tradiční šití oděvů si v dnešní době (snad jako odpověď na globalizaci) získává
popularitu (viz dandye v souboru připomínající katalog uměleckých děl I am Dandy292,
povětšinou jde o retro dandye, kteří se vztahují k minulosti). A krom toho získává mezi
normami sebetvorby stále důležitější roli samotné tělo a zásahy do něj – od piercingů po
rozsáhlé operace (od změny velikostí stávajících částí těla až po implantování částí
nových: rohů, kočičích fousů nebo třeba ocasů).
Na závěr uvádím k prvnímu argumentu ještě jednu závažnou výtku, kterou však
uvádím mimo polemiku, protože Becker se v ní dopouští poměrně neetického prohřešku. V
citaci Baudelaira, kterou se Becker snaží argumentovat proti aktuálnosti dandyho, totiž
vypouští slovo, které obrací význam věty proti jejímu autorovi: „Baudelaire roku 1863
definoval dandysmus jako jev, který se objevuje „v obdobích přechodu, kdy demokracie
ještě není všemocná, kdy je aristokracie otřesena a pokořena jen zčásti,“293 píše Becker.
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Baudelaire však v původním textu hovoří o jevu vyskytujícím se „především“, nikoliv
výhradně jak vychází z citace Becker.
4.2

Pro aktuálnost
Za nejpodstatnější argument proti uzavření dandyho do konkrétní historické epochy

považuji postoj samotných zakladatelů, kteří jej tak nezamýšleli. Samozřejmě těžko mohli
předvídat dějinný vývoj, na druhou stranu dandye spatřovali i v dávné minulosti. A třebaže
Baudelaire dandyho spojuje s dekadencí v obecném slova smyslu, ne všichni, které za
dandye považuje, patří do období úpadku (krom Brummella například Alkibiadés či
Ceasar).
Postoj zakladatelů je v souladu se zmíněnou Mukařovského koncepcí dějin umění.
Mukařovský ukazuje, že určité estetické normy, ale i komplexnější jevy (klasicismus,
prokletí) v souvztažnosti s dobou mizí do pozadí a opět vystupují do popředí. Domnívám
se, že klasicismus (u Mukařovského doba, kdy kladná estetická hodnota spočívá v naplnění
estetických norem) stojí v opozici k dekadenci jako době relativismu a malé závaznosti
estetických norem. V takovém období panuje individuální poetika nad kánonem. A zdá se,
že právě v těchto obdobích si dandy vytváří individuální hodnotový a stylistický kodex či
poetiku.
Dandy se objevuje a zase mizí (v čase i prostoru). Objevil se v době Dekadence, v
poválečné Francii, Americe doby beat generation či Berlíně sedmdesátých a osmdesátých
let. Současná západní globalizovaná kultura (evropsko-americká) se rovněž projevuje
hodnotovým relativismem. A Berlín je opět populární (byl i ve dvacátých letech, v
reparacemi zatížené výmarské republice294). Hodnotový relativizmus současnosti podle
mne popisuje zmíněný koncept Zygmunta Baumana tekutá modernita295, která odpovídá
nejistotě, ve které se dandy cítí tak dobře.
Dekadenci v obecném slova smyslu podle mne odpovídají i doby, které popisují ve
zmíněných koncepcích Walter Benjamin a Friedrich Schelegel. U Benjamina se mimo jiné
projevuje v upozadění kontemplace jako základu recepce umění (jíž Zuska spojuje s
klasickými díly), u Schlegela v orientaci na individuální, zajímavé a kvantitu místo kvality.
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Z vybraných současných autorů se kladně k aktuálnosti dandyho staví Schiffer
(mimo náš výběr například také Fellin Yeh, americká autorka monografie o dandym) či
Kroutvor – podle něj je stejně jako podle zakladatelů dandy nezničitelný296.
Schifferova teorie trpí přesně opačným problémem než Coblence, vidí dandye
všude. V moderních módních časopisech, životě francouzské smetánky, pop-kultuře,
politice apod. Což vrcholí zmiňovanou pasáží, ve které – opatrně, aby nikoho neopomněl –
jmenuje, kdo z jeho okolí patří do klubu (až bezmála připomíná pomateného Brummella,
který zve na hostinu duchů). A protože dandyho odmítá definovat, jeho definice je pouze
referenční (tj. obecný případ definuje poukazem na konkrétní příklad) a pak snadno může
ukázat, na koho se mu zlíbí.
Kroutvor sice připouští, že dandyovská stylizace po první světové válce ztrácí
smysl, ale jen dokud se znovu neobjeví „nuda a spleen“, což jsou charakteristiky
dekadence v obecném slova smyslu. Klasicismus a klasicistní doktríny se naopak spojují s
útlakem a totalitními režimy – od Francie Ludvíka XIV., přes sociální realismus, umění
nacistického Německa, až po diktát producentů v klasickém Hollywoodu. Se svobodou ne
každý dovede naložit, ale dandy je v tom mistr.
Krom toho Kroutvorova práce je zajímavá proto, že se věnuje dandysmu českých
zemí. Konstatuje, že český dandymus je paradox, protože se nerozvinul kvůli
nerozvinutému společenskému životu. Kroutvor nachází zejména dandye solitéry
(Mukařovského slovy prokleté dandye): zmíněného Máchu297; obecně uznávaného
Breiského považuje pro kosmopolitismus za dandyho nad (české) poměry 298; grafika
Boudníka (Hrabal v mnoha dílech vytváří Boudníkův mýtus a v návaznosti na literární
tradici ho stylizuje jakožto dandyho; na Hrabalův záměr naráží i Kroutvor: „Hrabal jako
jeho kronikář by ho tak chtěl vidět.“299); nebo také Váchala300 (ten byl prokletý rovněž jako
umělec – díky své orientaci na německou uměleckou tradici, která u nás byla z
historických důvodů opomíjena pro preferovanou francouzskou301 – z uměleckého hlediska
se mu dostává uznání později302 a velkou měrou i dnes303).
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Nicméně svou reflexi zakončuje Kroutvor podivně na Václavském náměstí a nad
džínami, zelenými bundami, saky a pánskou kosmetikou značky Hugo Boss vynáší soud o
vyprázdněnosti post-moderního dandyho. Osobně se domnívám, že příliš ulpívá na
povrchu a na standardní kritice „naši doby“. Kdybychom se v tomto uvažování posunuli v
čase, mohli bychom dnes podobně ironicky hledat dandysmus u tzv. hipsterů.
Termín hipster původně náležel členům zmíněného post-avantgardního období New
Yorku šedesátých let, odkud vzešla tzv. beat generation (například monografie o
Kerouacovi se v češtině jmenuje Hipster s andělskou hlavou) a mnohé postavy z děl beat
generation silně inspirovaných skutečností (například v knize Na Cestě představuje Starouš
Bulll Lee Wiliama S. Burroughse, Sal Paradie Jacka Kerouaka, Carlo Marx Allena
Ginsberga apod.304) představují příklady poválečných dandyů. Dnes se termín hipster (u
nás i v nadnárodním prostoru sociálních sítí) používá pro zvláštní subkulturu, která nehledá
identitu v subkulturních kategoriích a programech, ale záměrně vně: pronásleduje novost,
neustále mění vnější znaky (oděvy, kavárny, hudbu – jednou se spojuje s noise-rockem,
hned na to s technem apod.). Tato cesta k individualitě však znamená na rozdíl od dandyho
téměř výhradně negaci, neustálé vymezování se vůči – ne však vytvoření osobité poetiky.
U autorů chápajících dandyho jakožto koncept aktuální bývají za dandye často
označovány různé postavy pop-kultury. Například zmíněná Fellin Yeh mezi dandye řadí
Warhola či Madonnu. Kroutvor například pop-ikonu Jamese Bonda. Naproti tomu Schiffer
se popovým hvězdám vyhýbá – připouští status dandyho některým hercům (Justinu
Timberlakovi či Alainu Delonovi, Klausi Kinskému, Jamesi Deanovi aj.) či rockovým
hvězdám (Lou Reedovi, Stingovi, Princovi, Nicku Caveovi aj.). Becker, třebaže je za
dandye nepovažuje, tvrdí, že (stars) přejali funkci dandyů.305 Já se domnívám, že analogie
je tu malá – sláva není pro dandyho cíl. Ku příkladu Baudelaire měl svou popularitou
daleko do hvězdy, podobně jako čeští dandyové. Na druhou stranu je třeba uznat, že
někteří dandyové jistě mohli být pro publikum předmětem uctívání podobně jako dříve
aristokracie a dnes celebrity a že celebrity využívají prostředky kultu osobnosti, s jakými
pracuje i dandy, ale zpravidla jim slouží k praktickému účelu (často finančnímu) a
302
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výsledkem bývá kýč (televizní obrazovky i společenské magazíny plní příběhy šťastné
lásky, manželství, tragédie nemoci apod.). O jakékoliv sebeironii bychom v souvislosti s
nimi nemohli hovořit. Může jít o řemeslné výtvory, nikoliv o umělecká díla.
I při hledání novodobých dandyů mezi rockovými hvězdami musíme být opatrní,
abychom za dandysmus nepovažovali pouhou pózu – status dandyho je spojený s
komplexní stylizací. Individuální poetiku si vytvořil ku příkladu zmíněný Michael Jackson
(pompézní inscenátor), David Bowie (subkulturní chameleon), Mick Jagger (tvůrce
naprosto specifických tanečních pohybů) či Tom Waits (beatník rockové hudby).
Bowieho dandysmus má jeden z hlavních vrcholů v glamrockovém období
spojeném s altergem Ziggy Staradustem a space-rockovým mimozemšťanstvím vrcholícím
filmem Muž, který spadl z měsíce, kde ztvárnil hlavní roli; další jeho postava Thin White
Duke čerpá z dandysmu 19. století.306 Jiný hudebník Nick Cave v současnosti šíří svůj
dandyovský mýtus za pomocí dokumentů (např. 20000 dní na Zemi) a poslední z nich
(One More Time with Feeling), který měl představit i jeho poslední desku, byl ke zhlédnutí
pouze v den před samotným vydáním – jedinečná událost jako by tu suplovala
bezprostřední přítomnost jedinečné osobnosti.
Vůbec film nabízí svou schopností napodobit jedinečný dandysmu příhodné
podmínky. Nedávno (2015) se v české filmové distribuci objevily hned dva úspěšné filmy s
dandym jako centrální postavou: Velká nádhera307 a Nejvyšší nabídka308.
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… A tak bych mohl pokračovat dále. Ale vyjmenování všech dandyů všech oblastí
by mělo v určeném rozsahu za následek leda seznam podobný Schifferovu. Proto hodlám
na závěr kapitoly poukázat pouze na tři vybrané, které z osobních preferencí považuji za
pozoruhodné a hodné podrobnějších rozborů (na které zde bohužel není prostor).
Z fikčních postav literatury po první světové válce bych vypíchl postavu Colina z
novely Pěna dní Borise Viana. Žije v dandyovském interiéru, nemusí pracovat, zaměstnává
kuchaře, který vaří nejvybranější francouzské pokrmy takřka uměleckým způsobem,
vybraně se strojí, zahálí a přítelem je mu pouze šílený bibliofil. Jenže pak se objeví
éterická Chloé, dekadentně slabá múza. Po několika prchavých chvilkách štěstí Chloé
onemocní (v plicích se jí usadí zlý květ leknín) a Colina v souhlase s dandyovským mýtem
láska vede ke zkáze. Kvůli nákladným lékům (v podobě květin) propouští kuchaře, musí
pracovat a jeho dandyovské obydlí se s jeho skomírající náladou postupně zmenšuje a
rozpadá.309
Z žijících osobností by jistě stál za podrobnou analýzu zmiňovaný Nick Cave.
Zejména jmenované dva dokumenty, ve kterých nejde o skutečnost, ale o konstrukci mýtu
skrze velice stylizovaný portrét. Obojí jsou díla konfesního charakteru. V 20000 dní na
zemi se Nick Cave zpovídá ze své existence ve velice estetizovaných obrazech a skrze
vlastní osobnost se snaží vyjevit svou osobitou uměleckou poetiku. Ve One More Time
with Feeling se zpovídá ze životní tragédie, kterou se snaží překonávat (sebe)tvorbou. Také
zručným restaurátorem historických mechanických strojků a hodin. Ale ani tento vztah nelze nazvat osobním.
Jedinou věcí, které Virgil věnuje svou vášeň, je tajná sbírka ženských portrétů všech uměleckých stylů a
období, kterou mu pomáhá doplňovat Billy Whistler, druhý člověk, kterého je ochoten pustit do svého
soukromí.
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Až v den jeho šedesátých třetích narozenin přijde nečekaný telefonát od neznámé ženy, která se představí
jako Claire Ibbetsonová. Ta jej naléhavě žádá o pomoc při odhadu a prodeji zděděné rodinné umělecké
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hra, která jej začne přitahovat. Snaží se zjistit identitu této tajemné ženy a pomocí triku zjistí, že Claire je
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se ocitá ve víru vášně a uprostřed hry, která navždy změní
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jeho biografie Bad seed – zlé sémě310 stojí za pozornost. Popisuje genezi zvláštní víry v
Boha vyrůstající z drogového opojení. Dandyovské je ostatně i jeho vystupování, vysoká
útlá figura a chladná prasečí tvář s neměnným výrazem. A rovněž jeho literární tvorba –
textařská, scenáristická i novelistická – která navazuje na dekadentní tradici (např. A
uzřela oslice anděla).
Nakonec bych vypíchl mezní případ – zmiňovaného Boudníka. Hrabal ho již podle
explicitních poukazů v literárních dílech stylizuje jakožto dandyho. Například v Něžném
Barbarovi ho srovnává s Brummellem, Baudelairem a jednu ze svých povídkových sbírek
nazývá podle Boudníka Dandy v monterkách. Je to dandy putyk a továren, milovník strojů
a osamělý, nepochopený grafik s vlastním uměleckým směrem (explosionalismem),
vlastním grafickým lisem, se kterým bezmála souloží. Jenže pak jeho životní poetiku
naruší dívka Tekla. A Tekla není stroj, nedá se předvídat, a tak nedorazí ve vypočítanou
chvíli, aby Vladimíra zachránila, když páchá jednu ze svých inscenovaných sebevražd.
Kroutvor ho popisuje jako dandyho se specifickým nízkým kloboukem.311 Hrabalův
osobitě stylizovaný mýtus by rozhodně stál za srovnání s kronikami Boudníkova života,
jejichž autorem je Vladislav Merhaut.312
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5 Závěr
Pod pojmem dandysmus se skrývají i velmi rozporné koncepce (například koncepce
Coblence a koncepce zakladatelů). Ovšem dandysmus jakožto umělecké dílo, jak jej
zamýšleli zakladatelé, se zřejmě vyskytuje i po první světové válce, třebaže ne vždy je tak
nazýván.
Dandy je tedy umění osobnosti. Hraje si s konvencemi společnosti a na jejím
pozadí vyniká.
Z hlediska strukturalismu obstojí jako umělecké dílo, neboť plní stejnou funkci
(estetickou). Rovněž je plnohodnotným estetickým znakem. Zvláště pro možnost uchopit
jedinečnost (což se zdá Schifferovi neproveditelné) a také pro prostředky, kterými
jedinečnost uchopit lze (záměrnost), se jeví strukturalistický přístup pro uchopení dandyho
jakožto uměleckého díla vhodný (dále například pro možnost uchopit dandyho jako
aktuální fenomén či možnost dandyho na základě jedinečného organizujícího principu
analyzovat).
Ve dvacátém století dochází v rámci umění s avantgardami k rozpadu slohů, které
definovaly velké časové úseky. Umění dvacátého století je velmi rozmanité a existují vedle
sebe velmi rozličné tendence. Nejdůležitější dandyové (Wilde, Baudelaire aj.) souvisejí s
jedním z posledních velkých stylů – se symbolismem. Ti pozdější v rozmanitosti dvacátého
století tolik nevynikají jako ti, kteří dandysmus formovali. Ve dvacátém století koexistují
drobné specifické společnosti (subkultury), které mohou plodit specifické (nadnárodní)
dandye, a krátkodobá umělecká centra, ve kterých vznikala vlivná díla (jako zmiňovaný
Berlín nebo New York).
Velká rozmanitost může být chaotická a snadno vede k vymezení se „proti“ a
hledání hodnoty ve stejnorodosti a v já. Sociální sítě mají na společnost velký, ale zatím
těžko uchopitelný vliv, nicméně skrze širokou fascinaci vlastními fotografiemi a skrze
existenci takových obskurních fenoménů jako jsou selfie a vůbec skrze budování
facebookových profilů jako kontrolovaného sebeobrazu (a snadno i sebeklamu) odhalují
poměrně široký výskyt egoismu. Což není dandysmu cizí. Jak tvrdí d`Aurevilly, dandy je
mistr ješitnosti313, nebo jak Baudelaire, dandysmus je „kult sebe samého“. Ovšem dandy se
skrze odstup a sebe-ironii brání, aby se jeho zaměření na vlastní osobnost ustálilo v
jednorozměrném egoismu, a tak ho zároveň kritizuje.
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V rámci strukturalismu se sice ukázalo, že osobnost (či duševní princip) se musí
vyjádřit tělem (neboli dandysmus má tělo za materiál nebo také, jak trefně poukazoval
d`Aurevilly, je tělo médiem dandysmu), ovšem podobně jako v jiných tradičních uměních
je tato materiální norma pouze orientační. Umění dvacátého století hojně tematizuje základ
a hranice uměleckých druhů. Například v hudbě se rozšířil základní soubor tónů vytvářený
několika nástroji na nekonečné spektrum zvuků nahrávaných na páskový magnetofon.
Syntezátory umožnily vznik zvuků nových. A s počítači se nástroje přesunuly do
virtuálního prostoru a s těly interpretů docela ztratily styk. Analogicky příklad Bowieho
ukazuje, že médiem dandyho může být leccos: videoklipy, grafiky obalů desek, plakáty,
filmy (fiktivní i dokumentární). Ani materiálem sochařství již dávno není jen kámen. A tak
se základem dandysmu snadno mohou stát právě virtuální postavy vytvořené na sociálních
sítích.
Z počátku minulého století toužili autoři hudby, aby se hudba stala součástí celého
spektra zvuků a vyjadřovala novou skutečnost plnou hluku.314 Dnes, kdy mnozí z nás chodí
po ulicích se sluchátky na uších, se jim to splnilo. Hudba opustila rituální prostor
koncertního sálu a stala se součástí života. 315 I filmy opustily kinosály a přesunuly se na
obrazovky mobilů a počítačů, na nichž je můžeme sledovat třeba ve vlaku. Dandy byl na
této hranici mezi uměním a životem316, kam z uzavřeného rituálního prostoru expanduje
většina umění, již dříve (dandy se pohybuje na hranici mezi praktickým a estetickým a
dovede využívat i komiky z jejich záměny). Každopádně v době supermédií, hypermédií i
314
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odmítl distinkci mezi hudbou a hlukem a začal mluvit o organizovaném zvuku. Eric a Satie a Darius
Milhaurdn požadovali hudbu, která by byla součástí okolního hluku. Viz: Russolo, L.: Umenie hluku.
Futuristický manifest. In: Cox, Ch., Warner, D.: Audiokultúra. (Bratislava: Hudobné centrum, 2013), Varése,
E.: Oslobodenie zvuku. In: Cox, Ch., Warner, D.: Audiokultúra. (Bratislava: Hudobné centrum, 2013), Cox,
Ch., Warner, D.: Sposoby počúvania. In: Cox, Ch., Warner, D.: Audiokultúra. (Bratislava: Hudobné centrum,
2013).
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umění a život; což odpovídá členění karnevalu, který se nedělí na diváky a účinkující, neboť sám život se tu
stává hrou. Paralelou ke karnevalu jsou projevy dionýského principu u Nietzscheho: „Hnány stejnou
dionýskou mocí, valily se též v německém středověku zástupy stále vzrůstající, jež za zpěvu a tance táhly z
místa na místo…“ a ten Nietzsche rovněž umisťuje na rozhraní mezi život a umění: „Člověk již není
umělcem, stal se uměleckým dílem.“ Viz: Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a
renesance. Praha: Odeon, 1975, s. 12 a Nietzsche, F.: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha: Vyšehrad, 2008,
s. 34.
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intermédií a neustálého rozrušování hranic umění je jeho postavení podobně jako
tradičních uměleckých druhů nejisté.
Stačí strukturalistická definice takovým dynamickým změnám? Nebo umění již
nelze pomocí ní uchopit (estetická funkce)? Ověřit to by si žádalo studii jiného druhu (s
otázkou jaká definice umění nejlépe odpovídá umění současnosti) K uchopení dandyů jako
byl Baudelaire, Brummell i současných dandyů jakými jsou například Nick Cave nebo
David Bowie či kýženého Vladimíra Boudníka ovšem prostředky má. Třebaže mohou být
jmenovaní již zastaralými uměleckými díly, které souzní se zastaralou definici umění.
A tak pokud nic jiného, ukazuje strukturalistická perspektiva postavení dandyho
jakožto uměleckého díla mezi tradičními uměleckými druhy, což je dobrá výchozí pozice
pro pojednání o tom, kam se dandysmus vyvinul.
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Mukařovský, J.: Umění. In: Mukařovský, J.: Studie I. (Brno: Host, 2000).
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