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Úvod
David E. Cooper, profesor filosofie na Durham Univesity, začíná svoji úvahu o
Wildově estetice v Companion to Aesthetics tímto konstatováním: „V ocenění
Wildova významu jako teoretika umění stojí několik faktorů – Wildova
notoricky známá osobnost, jeho primární pověst jako autora brilantních
konverzačních her a jeho záliba v paradoxech. Pak je tu rovněž potíž říct, kdy je
Wilde vážný; neboť, jak sám varuje na konci svého eseje Pravda masek, Wilde
pouze reprezentuje určitý ,umělecký názor‘, se kterým ,zcela nesouhlasí‘. Avšak
– ve Wildově díle je možné rozeznat koherentní estetiku, estetiku představující
podnětnou výzvu, estetiku vymezenou tématy, jež jsou pojednána v jeho třech
hlavních esejích Úpadek lhaní, Kritik umělcem, Lidská duše za socialismu (…):
nápodoba umění přírodou; role kritiky; vztah mezi uměním, politikou a
morálkou.“1
Cooperův výčet příčin relativního nezájmu filosofické estetiky o Oscara Wilda
lze doplnit o další: Wildovo explicitní prohlášení, že v jeho uvažování (a
koneckonců i v jeho chování) hraje důležitou roli „rozmar“. Na začátku Úpadku
lhaní Wilde (alias Vivian) říká, že, inspirován Emersonovým esejem
Sebedůvěra, nadepsal nad dveře své knihovny slovo „Rozmar“. Je tu i výrazně
esejistický styl Wildových textů, významová hra mezi doslovností a
hyperbolickým vyjadřováním. Další možnou příčinou nezájmu estetiků o Wilda
je pochopitelná snaha filosofické estetiky distancovat se od takzvaného estétství.
Nicméně – stejně jako Cooper se domníváme, že Wildova estetika je přes (nebo
možná i pro) svou „dvojlomnost“ mezi filosofickou estetikou a „estétstvím“,
mezi filosofickým diskursem a uměleckým diskursem (konverzační hrou),
skutečnou a stále nedoceněnou výzvou – podobnou té, kterou představuje
Nietzschova filosofie. Výzvou jsou inspirativní témata Wildových reflexí, ale i
interpretační možnosti, jež nabízejí. Jde vskutku o poměrně komplikované texty
1
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(jež potkal neblahý osud, že jsou z nich „vyzobávány“ aforistické „třešničky“),
avšak navzdory jejich „sémantickému zauzlení“ Wilde předjímá řadu
relevantních pojmů a problémů současné estetiky, mezi jinými problém
kognitivní funkce umění a s ním související pojetí umění jako „způsobu
světatvorby“ Nelsona Goodmana či koncept „života jako uměleckého díla“,
zůstaneme-li prozatím jen u těch nejviditelnějších.
Hlavními cíli disertace zaměřené na estetiku Oscara Wilda jsou tedy: přehledně
zrekapitulovat myšlenky obsažené ve Wildových teoreticky stěžejních textech a
dále pak přesně a srozumitelně (tj. „dnešním slovníkem“) interpretovat Wildovu
estetiku v její komplexnosti a také její aktuálnosti. Proto, abychom dosáhli
těchto vytčených cílů, pohybujeme se v předkládané disertaci v širokém
interdisciplinárním kánonu, kde se protínají estetika, etika, psychologie,
psychiatrie a jiné disciplíny. Je třeba zdůraznit, že jde primárně o filosofickou
interpretaci Wildovy estetiky, nikoli o výklad historicko-filologický: to
znamená, že v předkládané práci nenabízíme jakousi přesnou genealogii
Wildových estetických tezí, nýbrž, doufejme, objevné uchopení Wildovy teorie
umění (a života) pomocí moderní filosofické terminologie a naznačení a
rozvíjení jejích inspirativních možností pro současnou estetiku a pro objasnění
některých aspektů současného světa umění (tělové umění, genetické umění).
Je také dobré zdůvodnit, proč ve své explikaci postupujeme chronologicky a
nikoli systematicky: chronologický výklad může do určité míry nahradit,
popřípadě osvětlit vnitřní logiku jinak nesystematického Wildova estetického
myšlení.
Podaří-li se obhájit a správně interpretovat přínosnost Wildovy estetiky, bude
možné přijmout i Wildovu sebe-prezentaci jako „profesora estetiky a
uměleckého kritika“2.
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Co přinesla doba
I.
Devatenácté století přineslo radikální změny do politické, ekonomické a sociální
role umělce a znamenalo bezprecedentní problémy, jak praktické tak teoretické.
Změnil se vztah umělců k jejich umění a vztah k jejich současníkům.3 Politická
scéna byla poznamenána rostoucí aspirací individuální svobody a rostoucím
politickým sebevyjádřením – s výbuchy revolucí přerušovanými periodami
diktátorství a reakce. Rozvoj zmechanizovaného průmyslu a průmyslového
systému přinesl revizi vztahů lidí k ekonomickému zboží, k produkci a
užitkovosti. Objevily se nové sociální třídy postavené primárně na bohatství,
speciálně střední třída, které daly vzniknout novému determinantu morálky a
estetického vkusu. Jak může umělec, v jeho vlastní sféře, získat svůj podíl na
svobodě přislíbené věkem revoluce a svržením despotismů 18. století? Jak může
umělecká kreace získat své místo a rozkvétat ve věku masové produkce,
ovládané nabídkou a poptávkou? Jak mohou umělecká díla, s jejich zvláštním
druhem hodnoty, soutěžit na otevřeném trhu v systému, který klade důraz na
užitečné objekty? Jak může umělec uspět v situaci, kdy starý systém privátní
patronace je již takřka mrtvý a kdy umělec musí získat uznání a získat příjem od
střední třídy pouze tím, zdá se, že bude nevěrný vlastnímu smyslu pro krásu a
vlastní vizi života? Reflektující umělci, více než „profesionální filosofové“, byli
těmi, kdo se potýkali s těmito problémy a jejich mnohostrannými implikacemi.4
Jedněmi z těch umělců-teoretiků, kteří po svém reagovali na všeobecnou
utilitárnost, byli autoři, jež bývají zahrnováni do hnutí „umění pro umění“. Jaká
je geneze tohoto „hnutí“ a jaké jsou jeho hlavní rysy?
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II.
Odcizení umělce od společnosti bylo jedno z nejranějších témat romantického
myšlení.5 Tento pocit odcizení se objevil v německé romantice pozdního 18.
století ve Wackenroderově hrdinovi Berglingerovi, který říká, že umělec může
být přinejlepším pochopen a oceněn pouze několika jedinci, v Tieckovi, který
cítil, že život umění a obyčejný život jsou antitetické a nemohou být
kombinovány či usmířeny. Koncept odcizení vznikl nejprve z romantického
pocitu umělce přesvědčeného o svém božském poslání a zvláštním daru – z jeho
pocitu nadřazenosti vůči ostatním lidem. Později přibyl pocit, že umělec je
odmítán společností jako nadbytečný vzhledem k politickému a ekonomickému
systému běžícímu svými vlastními tvrdými zákony.
Z prožívaného konfliktu mezi umělcem a společností může být vyvozena řada
možných dedukcí – či spíše, řada možných postojů či gest. Jeden z těchto
postojů je stažení, ústup, zřeknutí se sociálních závazků ve prospěch estetického
monasticismu. Tento estetický monasticismus je popsán výrazem „život ve věži
ze slonoviny“. Metaforický význam tohoto termínu, „tour d´ivoire“, byl použit
Sainte-Beuvem, aby popsal život Alfreda de Vignyho. V této metafoře je
obsaženo mnoho stránek tématu umělcova odcizení, včetně umělcovy potřeby
protekce, samoty a zvláštního zacházení; jeho jím samotným připisovaná či
přinejmenším rezignovaně přijatá jedinečnost; transcendentní důležitost jeho
povolání a něco z Mallarmého názoru, že umělec praktikuje mystérium, jež
nemůže být odhaleno masám, které nejsou zasvěceny do obřadů umění.6
Fráze „l´art pour l´art“ byla poprvé použita Benjaminem Constantem v jeho
Journal intime (10. února, 1804) v kontextu, který tuto myšlenku spojuje
s Kantem. Tato fráze byla použita také Victorem Cousinem v jeho esejích Le
Vrai, Le Beau et le Bien (1818).7
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Ve Francii byl pravděpodobně tím nejčistším a nejvíce zřetelným představitelem
„umění pro umění“ Théophile Gautier – nejprve jeho Premières poésies (1832),
poté jeho předmluvami ke knize Albertus (1833) a Mademoiselle de Maupin
(1834). Třetí z těchto textů je ten nejslavnější – pro svůj sarkastický humor a své
ostny vůči dobovým zvykům a hodnotám. Gautier brání právo umění být samo
sebou, Gautier brání právo umělce jít svou cestou; Gautier je proti moralistům a
proti těm, kteří odmítají umění na základě materiálně-utilitárních důvodů.
Gautierova vlastní hodnotová teorie je hédonistická.8
V Anglii těmi nejznámějšími projevy „umění pro umění“ je Závěr Waltera
Patera – závěr jeho sbírky esejů Renesance (1868); přednáška zvaná Deset hodin
malíře Jamese A. McNeila Whistlera (poprvé přednesená 20. února 1885) a
eseje Oscara Wilda začleněné do jeho Intencí (1891). Paterova závěrečná slova,
pobízející čtenáře získat „tak mnoho pulsací, jak je to jen možné“9 do limitů,
které nám poskytuje život, skrz „zrychlený pocit života, extáze a žalu“,10 jsou
často považována jako to nejvášnivější vyjádření doktríny „umění pro umění“:
„Jen si buď jist, že je to vášeň – co ti poskytuje tento plod zrychleného,
znásobeného vědomí. Z této moudrosti, poetická vášeň, touha po kráse, láska
umění pro umění, dává nejvíce. Neboť umění přichází k tobě a navrhuje
otevřeně to, že nedává nic jiného než nejvyšší kvalitu tvým chvílím, jak míjejí, a
pouze kvůli těmto momentům samotným.“11
Heslo „umění pro umění“ je tedy možno chápat jako zkratku pro inherentní
hodnotu estetické zkušenosti, zcela jinou než ostatní hodnoty, a deklaraci
7
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estetické nezávislosti umělce, který sám činí tuto zkušenost možnou. Teoretici
„umění pro umění“ tak předznamenali pokusy formalistů 20. stol., např. C. Bella
či R. Frye, pokusy vytyčit specifickou hodnotu estetické emoce a říci, že básník
nebo malíř činí svou povinnost, jestliže kultivuje estetické emoce, jako když
lékař či právník koná svou povinnost svými aktivitami.12
III.
Jedním z důležitých myšlenkových proudů (vedle romantismu), které připravily
půdu pro vznik hnutí „umění pro umění“, je osvícenství. Přesněji řečeno, „umění
pro umění“ můžeme chápat jako důsledek osvícenského pojetí světa.13
Osvícenství v té nejabstraktnější rovině vymezují tři revoluční emancipace:
náboženská, založená na individuaci víry, politická, založená na teorii
společenské smlouvy a konečně filosofická emancipace (opřená o René
Descarta), kterou charakterizuje takzvané překonání klasické metafyziky a obrat
zkoumání směrem k možnostem poznání. Společným jmenovatelem těchto tří
emancipací je emancipace člověka jako svobodné individuální (jedinečné)
rozumné bytosti.14
Osvícenství má řadu dosahů, jejichž ozvěny pociťujeme dodnes. Za jeden
z těchto dosahů můžeme považovat i formální vznik estetiky jako samostatné
filosofické disciplíny. Kterému aspektu osvícenství přesně vděčíme za formální
vznik estetiky a za její rychlý rozvoj? Britský filosof a estetik Roger Scruton
osvětluje daný aspekt na začátku svého eseje Estetický pohled poměrně
jednoznačně: „Úpadek křesťanské víry je běžně spojován s osvícenstvím. Na
12
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Meyer Howard Abrams dokonce zasazuje původ hnutí „umění pro umění” do renesance,
viz kap. Báseň jako heterokosmos (M. H. Abrams, Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a
tradice estetického myšlení, Triáda, Praha 2001).
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druhou stranu už není tak běžné dávat do souvislosti rozvoj estetiky s úpadkem
víry. Jenomže jak se víra zvolna měnila v přízrak, krása se proměnila v tělo
z masa a krve. Romantické hnutí ve výtvarném umění a literatuře, kult
přírodních krás a pitoreskna a rozmach filosofické estetiky, to vše značí velmi
zásadní změnu přístupu. (…) Je třeba uznat, že krátce po roce 1750, kdy
Baumgarten vydal svůj spis Aesthetica, došlo k něčemu velmi významnému.
Výtvarné umění, hudba, poezie a krásy přírody začaly v intelektuálním životě
nabývat onoho zásadního významu, který pro nás mají dodnes. Estetika začala
nahrazovat náboženství jakožto nejdůležitější aspekt vzdělání. Výtvarné umění a
literatura přestaly být pouhou kratochvílí, staly se předmětem studií,
zasvěcených (tak jako před nimi teologie) pečování o duši a jejímu tříbení.“15
Scrutonova odpověď na otázku, proč právě estetika postupně nahrazovala
náboženství, zní následovně: lidé v hloubi duše cítí, že potřebují věc, která má
hodnotu – tedy nespotřebovatelnou věc, žádanou nikoli jako prostředek, ale pro
ni samu, jako cíl. Tuto potřebu může uspokojit idea posvátného – ale jen tehdy,
je-li splněna podmínka víry. Krom toho cílem není samotný předmět, ale Bůh.
Osvícenec, který ztratil schopnost této transparence, vnímá posvátný předmět ne
jako cestu k Bohu, ale jako cíl sám o sobě; jeho úcta nemá náboženský základ,
nýbrž základ estetický. Avšak i v estetickém přístupu jsme vykročili ze světa
pomíjivých věcí a našli nespotřebovatelný předmět, který je hodnotou sám o
sobě. Zjednodušeně: estetický postoj a náboženský postoj uspokojují tutéž
„potřebu“, tentýž „úřad“, avšak pomocí rozdílných „objektů“. Zatímco
v náboženském postoji je „potřeba“ nespotřebovatelné věci (sic!) naplňována
ideou posvátného, sochou či obrazem pouze zprostředkovanou, v estetickém
postoji je „úřad“ nespotřebovatelné věcí naplněn samotnou sochou či obrazem;
estetickými kvalitami sochy či obrazu.

15
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Hnutí „umění pro umění“ neboli projev estetismu 2. pol. 19. stol. (a do značné
míry i přímí „potomci“ tohoto hnutí: modernistické ismy) pro nás představuje
vyhrocený stupeň nahrazování náboženství estetičnem: idea posvátného se
vytratila (Nietzschovo Gott ist tot! není nic jiného než konstatování
sociologického faktu) a umění je postaveno, dramaticky řečeno, do role nejvyšší
autority; do role Boha. Osvícenská emancipace se tak estetismem, tj.
pozdvihnutím umění, lidského výtvoru, nad přírodu a život, situováním umění
nad realitu (Lévinas, viz dále), v určitém smyslu jen dovršuje.
Analogicky k tomu, co bylo dosud řečeno, popisuje vznik „náboženství krásy“ a
„estetického náboženství“ Umberto Eco v Dějinách krásy: „Konfrontován
s náporem průmyslového světa, s rozrůstajícími se metropolemi, zaplavovanými
nezměrnými anonymními davy, s nástupem nových tříd, mezi jejichž potřebami
rozhodně nehraje prim estetický prožitek, s novými stroji, urážlivě stavějícími
na odiv ryzí funkčnost nových materiálů, umělec cítí, že jeho ideály jsou
ohroženy, demokratické myšlenky, které si postupně razí cestu, vnímá jako
nepřátelské a rozhoduje se, že bude ,jiný‘. Tak se rodí skutečné estetické
náboženství a pod heslem umění pro umění se prosazuje myšlenka, že krása je
základní hodnota, již je třeba uskutečňovat za každou cenu. Mnozí budou
dokonce tvrdit, že i vlastní život je třeba žít jako umělecké dílo.“16
IV.
K interpretaci estetických názorů Oscara Wilda je nutné zmínit základní
myšlenky, základní intence projektu nazývaného moderna či modernita a vztahu
tohoto projektu k umění a životu. Nejde o přesné historické vymezení modernity
(ostatně taková vymezení nalezneme v každém slušném filosofickém slovníku),
ale v prvé řadě jde o narýsování hlavních koordinát tzv. moderního postoje,
moderního ethosu – v podobném smyslu, jako se vyjadřuje Michel Foucault ve
16

U. Eco (ed.), Dějiny krásy, Argo, Praha 2005, s. 329 – 330.

11

svém pojednání o Kantově pojetí osvícenství: „Ohlížeje se zpět ke Kantovu
textu, kladu si otázku, zda nemůžeme chápat modernu spíše jako postoj než jako
historickou periodu. A ,postojem‘ míním způsob vztahování se k přítomnosti;
dobrovolnou volbu, uskutečněnou určitými lidmi; způsob myšlení a cítění; dále
také jistý způsob chování a jednání, vykazující vztah příslušnosti k něčemu a
zároveň se prezentující jako úkol. Bezpochyby jde o něco podobného tomu, co
Řekové nazývali ethos.“17
Foucault ve svém textu o osvícenství charakterizuje postoj moderny na příkladu
Baudelairových úvah. Uvádí celkem tři hlavní „esence“ modernosti: heroizaci
přítomnosti, svobodnou transfigurací přítomnosti a „sebezdokonalování“.
Foucaultovo třetí určení moderny se nám jeví jako stěžejní pro pochopení toho,
co je moderní.
Zaprvé tedy půjde o to určit, vůči čemu, vůči jakému „základu“ se máme
zdokonalit. Zadruhé jde o to, jakým směrem se máme zdokonalit, jaký je
poslední cíl lidského zdokonalení.
Předznamenejme odpovědi: zaprvé, moderní člověk se hlavně zdokonaluje (tj.
osvobozuje) vůči tzv. přirozenosti, moderní člověk odmítá diktát přirozenosti
věcí, byť by byl „dán“, „stvořen“ samotným Bohem;18 člověk modernity žije v
„odkouzleném“ světě (Max Weber)19 a je předně definován svou denaturalizací,
svou protipřírodností (Luc Ferry).20 Zadruhé, moderní člověk se zdokonaluje
17

M. Foucault, Co je to osvícenství? Filosofický časopis, roč. 41, 1993, č. 4, s. 369.

18

„Člověk moderního humanismu odmítá nadále slepě a poslušně přijímat normy, zákony či
hodnoty byť od samotného Pánaboha, natož pak od ,přirozenosti věcí‘. Požaduje naopak
možnost založit je na svém vlastním, jakkoli omezeném rozumu a své vlastní, jakkoli
omezené vůli.“ M Petrů, Možnosti transgrese. Je třeba vylepšovat člověka? Triton, Praha
2005, s. 28.
19

D. Martuccelli, Sociologie modernity. Itinerář 20. století, Centrum pro studium demokracie
a kultury, Brno 2008, s. 157.
20

„V rámci rousseauovské a kantovské tradice je člověk chápán jako jediná bytost, která je
schopna jednat desinteresovaným způsobem, která je schopna vymanit se z deterministických,
zotročujících a nespravedlivých zákonů přírody, která je schopna vzbouřit se proti ní, vzbouřit
se dokonce proti části své vlastní přirozenosti. Tím, že se člověk vyrve z řádu věcí, dosahuje
12

směrem, jakkoli to může dogmatikům znít nanejvýš „rouhavě“, k elevaci
člověka na Boha, k božství člověka, k deifikaci, sakralizaci jedince.
Zamysleme se nejprve nad tím, od čeho se člověk zdokonaluje, osvobozuje.
Alexander Kojève rozlišuje monistickou ontologii a dualistickou ontologii.
V dualistické ontologii má bytí dvojí smysl: 1) přirozené bytí (čili „příroda“) –
„,být‘ zde znamená zůstat stejným, uchovávat svou identitu“21 a 2) historické
bytí (čili „dějinnost“) – „,být‘ je zde třeba definovat záporností; bytí toho, kdo
jedná, záleží v tom, že nesetrvává jako stejný, že chce být odlišný“.22
Toto rozlišení má tyto důsledky: „Přírodní věc, lhostejno zda tento kamínek
anebo tato jedle, prostě je tím, čím jest: neusiluje o nic víc než o prosté
zachování sebe samé. Ani člověk, pokud se chová jako prostá přírodní bytost,
nejedná, nýbrž se reprodukuje. Proto se říká, že ,příroda nemá dějiny‘.(…) To,
co je vlastní lidskému jednání, které je v tomto ohledu dědicem božské výsady
křesťanské theologie, je to, že vstupuje do vztahu k nic. Vnáší do světa cosi
nového. Skutkem jednání je (…) kladení jistého ,nic‘ mezi výchozí a konečný
stav. A o výsledku lze pak říci, že je ,stvořen‘, vytvořen ex nihilo. Následkem
toho jednající člověk, pokud jedná, neprojevuje svou vůli být (zachovávat své
bytí), nýbrž svou vůli nebýt (svou únavu z toho, že je takový, jaký je, svou
touhu být jiný). Filosofie jednání vidí v jednajícím člověku jakoby dandyho, pro
kterého je nejvyšším důvodem nějakého výkonu elegance, vyplývající z absence
jakéhokoli přirozeného důvodu.“23

nové roviny – roviny humanity a etična. Teprve tím, že má schopnost popřít vlastní zájem,
stává se člověk etickou a právní bytostí. Ve shodě s touto tradicí definuje Luc Ferry člověka
právě jeho protipřírodností, jeho schopností nepřijmout za své některé ,přirozené‘ vlastnosti a
kvality.“ M. Petrů, Možnosti transgrese, viz výše, s. 133 – 134.
21

V. Descombes, Stejné a jiné. Čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933 - 1978),
OIKOYMENH, Praha 1995, s. 43.
22

Ibid., s. 43.

23

Ibid., s. 42 – 43.
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Podle Kojèva je cílem filosofie vysvětlit „fakt dějin“. Tento problém byl podle
něj poprvé nastolen Kantem a Hegelem.24 Modernost tak začíná vymezením se
vůči stále stejné přírodě, vůči – současným slovníkem řečeno – „softwaru“,
kterým nás příroda vybavila, a otázkou po vzniku tohoto vymezení; otázkou po
svobodě a jejím vzniku.
Pro nás je nyní rozhodující toto: moderní člověk přijímá za svou dualistickou
ontologii, v níž příroda a lidské jednání (tj. dějinnost) jsou v zásadě v protikladu
a v níž moderní člověk touží uniknout přirozenosti věcí (i v případě, že by byla
dána samotným Bohem) a být jiný, stát se jiným (než ukládá příroda).
Uveďme několik poznámek k roli „nicoty“ v této touze po úniku, po svobodě.
Vincent Descombes při deskripci Kojèvovy dualistické ontologii říká mimo jiné,
že „skutkem jednání je (…) kladení jistého ,nic‘ mezi výchozí a konečný stav. A
o výsledku lze pak říci, že je ,stvořen‘, vytvořen ex nihilo“.
Nic, nicota otevírá prostor svobody, jakkoli to může znít paradoxně. Aby
moderní člověk mohl být svobodný, musí negovat přirozené bytí (v prvé řadě
přirozené bytí v sobě samém), musí, s Heideggerem řečeno, skočit, uvolnit se do
Ničeho; člověk moderní doby musí stejně jako filosof odhodit „modly“ a
osvobodit se od zvykových sedlin neboli – dramaticky řečeno – moderní
subjekt, chce-li se zdokonalit, osvobodit, musí projít nicotou: „Filosofie se
dostává do chodu pouze zvláštním skokem vlastní existence do základních
možností pobytu v celku. Pro tento skok je rozhodující: předně poskytnout
prostor pro jsoucno v celku; dále uvolnit se do Ničeho, tzn. osvobodit se od
model, které každý má a ke kterým se obvykle odplíží; a konečně nebránit
onomu kymácení, které nám bere půdu pod nohama, aby nás vrhlo vždy zpět do
základní otázky metafyziky, kterou si Nic samo vynucuje: Proč je vůbec
jsoucno, a ne spíše Nic?“25
24

Ibid., s. 61.

25

M. Heidegger, Co je metafyzika? OIKOYMENH, Praha 2006, s. 75.
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Učiňme krok blíže k estetickému myšlení, které je vlastní doménou této
disertace. Zkušenost „procházení nicotou“ tematizuje Vlastimil Zuska ve své
studii Fikce, nicota a afirmace reality. Zde Zuska chápe nicotu jako nutnou fázi
recepce fikce: „Vstup Ničeho přivádí vnímatele před jsoucno jako takové, klade
jsoucí jako problém právě díky ,prostoru‘, získanému díky narušení konečného
horizontu životního světa, které umožňuje distanci nutnou pro pozici ,před‘,
nutnou pro reflektující pohlédnutí. Nic, nicota a její nástup jako báze negace či
suspenze reality je tak první a nezbytnou fází procesu fikce.“26
Jestliže si dovolíme pro účely tohoto textu poněkud zjednodušit problematiku
týkající se nicoty a svobody, můžeme použít tuto formulaci: subjekt musí kvůli
svému zdokonalení, tj. osvobození od přirozeného bytí, projít v první fázi
znicotněním reality (odhozením „model“ – toho, co je takzvaně přirozené, dané,
od Boha, nutné, automatické atd.), po projití touto negací totalizující, omezující
reality se nám otevírá jiný prostor, prostor svobody, prostor autonomie.
Uvědomíme-li si Zuskovo pojetí nicoty, je více patrné, proč tak důležitou roli
v této moderní emancipaci, v tomto osvobozujícím, s Nietzschem vyjádřeno,
„soumraku model“ hraje fikce, umění, zvlášť umění moderní – umění, jež lze
souhrnně definovat jako umění amimetické či dokonce antimimetické (počátek
amimetického umění lze datovat od normativních estetik představitelů tzv.
lartpourlartismu znamenajících paradigmatickou změnu ve vývoji myšlení o
umění – viz dále).
Položme si nyní jednu z klíčových otázek estetiky: jakou roli v modernizační
emancipaci, modernizačním zdokonalování jedince hraje moderní, amimetické
umění?
Amimetické umění „mluví“, „šeptá“ o „neskutečném a neexistujícím“ (DL 84).
Moderní umění totiž ve své nejvlastnější funkci „mluví“ o tom, co nikdy nebylo,

26

V. Zuska, Mimésis – fikce – distance. K estetice XX. století, Triton, Praha 2002, s. 85.
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není, ale možná jednou bude na obzoru; o šťastné nesmrtelnosti, o věčnosti,
která je v náboženstvích připisována Bohu a která se má stát v moderní době
lidskou vlastností. Co máme na mysli tím, že umění „mluví“ o nesmrtelnosti?
V moderním umění, v jádru estetického prožitku zakládajícím se na tomto
umění, zažíváme v posledku extatickou iluzi vlastní osobní nesmrtelnosti; ve
zkušenosti s moderními uměleckými díly dochází k závratné rozkoši dokonalé
seberealizace: dochází k afirmaci touhy po nekonečné svobodě latentně
přítomné v každém z nás. Deleuze a Guattari v knize Co je filosofie? tvrdí o
umění jinými slovy totéž: „I kdyby látka trvala jen několik vteřin, dala by
počitku schopnost existovat a uchovávat se v sobě ve věčnosti, jež koexistuje
s tímto krátkým trváním. Pokud látka trvá, počitek v těchto okamžicích zažívá
věčnost.“27 A na dalším místě: „Umění chce tvořit konečnost, která vrací
nekonečno: vytyčuje rovinu kompozice, jež působením estetických figur nese
monumenty či složené počitky. Damisch velmi přesně analyzoval Kleeův obraz
,Vyrovnej se nekonečnu‘. Není to nějaká alegorie, nýbrž malířské gesto, které se
prezentuje jako malba. Zdá se nám, že hnědé skvrny, které tančí na okraji a
procházejí plátnem, jsou nekonečné cesty chaosu; konečný složený počitek jsou
rozeseté body na plátně dělené tyčkami, přitom se však otevírá do roviny
kompozice, která navrací nekonečno, = ∞.“28
Mario Perniola ve své Estetice 20. století interpretuje Deleuzovu a Guattariho
estetiku příznačným způsobem: „Slouží (umělecká díla, pozn. D.S.) přímo jako
bloky pocitů, které jsou výzvou pomíjivosti života (zdůraznil D.S.) a předávají
se na způsob památek budoucím generacím.“29
Fyzik, matematik a filosof přírodních věd John D. Barrow ve své práci Kniha o
nekonečnu zdůrazňuje abstrakci jako exemplární příklad, jak „umění navrací
27

G. Deleuze, F. Guattari, Co je filosofie? OIKOYMENH, Praha 2001, s. 145.

28

Ibid., s. 172 - 173.

29

M. Perniola, Estetika 20. století, Univerzita Karlova, Praha 2000, s. 148.
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nekonečno“: „Jedním z nejúpornějších vměšování nekonečna do konečných
lidských historií bylo vždy naše univerzální estetické cítění. Všechny lidské
kultury tvořily výtvarná díla a hudbu. Prázdné prostory nás vybízejí k tomu,
abychom je zaplnili vzory a ozdobami, abychom tvořili obrazy a vzory, které
inspirují, nabádají a osvětlují. Některé kultury se držely přísných zákazů
zobrazovat živé bytosti, což usměrnilo tvořivé impulsy k fascinaci možností
vyjádřit nekonečno v konečné formě.“30
Podobně se vyjadřuje Hans-Georg Gadamer: „Ve zkušenosti s uměním jde o to,
že se na uměleckém díle učíme jistému druhu prodlení. Je to prodlení, které se
zjevně vyznačuje tím, že se nestane nudným. Čím více se na to prodlévajíce u
něj spolehneme, tím výmluvnější, rozmanitější a bohatší se nám bude jevit.
Podstatou časové zkušenosti s uměním je, že se učíme dlít. To je pro nás snad
přiměřenou konečnou analogií toho, čemu se říká věčnost.“31
Umění tvoří konečnost a vrací nekonečno: v umění zažíváme věčnost, zástavu
času; vztahujeme se k nekonečnu. To je, jdeme-li do hloubky, pravá povaha
toho, co Oscar Wilde nazývá „neskutečné a neexistující“. To, jaký vztah má toto
„neskutečno“ v amimetickém umění k tzv. realitě, nám pomůže vysvětlit pasáž
z Bergsonovy práce Vývoj tvořivý: „Všechno jednání směřuje k dosažení
předmětu, jehož cítíme nedostatek, nebo k utvoření něčeho, co ještě neexistuje.
V tomto velmi zvláštním smyslu vyplňuje jistou mezeru, jde z prázdna do plna,
z nějaké nepřítomnosti do nějaké přítomnosti.“32
Amimetické umění, které „vrací nekonečno“, které nám dává na okamžik iluzi
věčnosti, představuje Bergsonovu „nepřítomnost“, tato „nepřítomnost“ jde do
„nějaké přítomnosti“, tj. uskutečňuje se; jde do tzv. reálného, praktického světa.
30

J. D. Barrow, Kniha o nekonečnu. Stručný průvodce světem bez hranic, počátku a konce,
Paseka, Praha a Litomyšl 2007, s. 25 – 26.
31

H.-G. Gadamer, Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost, Triáda, Praha
2003, s. 52.
32

H. Bergson, Vývoj tvořivý, Jan Laichter, Praha 1919, s. 370.
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Jinak vyjádřeno, moderní umění „modeluje“ nesmrtelnost, věčnost (moderní
umění reprezentuje wildovské krásné lhaní, moderní umění „mluví“ o
„nepřítomném“, „neskutečném“) a tato věčnost – v to nás moderní umění učí
věřit – se jednou stane skutečností; smrt bude nanejvýš jen vratným
bezvědomím, jen dočasnou anestézií. Umění funguje jako příslib šťastné
věčnosti: ahasverismus s kladným znaménkem. Takřka totožně mluví Romain
Rolland o smyslu tvorby: „Tvořit tělesně nebo duševně, toť opustit vězení těla,
toť vrhnout se do orkánu života, toť býti tím, kdo JEST. Tvořit, toť zabíjet
smrt.“33
To, že moderní člověk tvoří něco z ničeho, že tvoří, jako Bůh, ex nihilo, nás
přivádí k druhému pólu našich úvah: totiž k touze moderního jedince stát se
jiným, tj. stát se zcela autonomním zákonodárcem svého bytí; uniknout
přirozenému bytí a díky historickému bytí, díky historickému procesu se stát
Bohem. Humanismus moderního člověka se snaží nebýt determinován přírodou,
chce být zcela neomezeným, svobodným zákonodárcem svého bytí; chce být
Bohem:

„Klasický

nepochopitelnými,

atheismus
protože

jsou

odmítl

božské

nekonečné

a

atributy
navzájem

a

nazval

je

neslučitelné.

Humanistický atheismus reklamuje tyto atributy pro lidský subjekt, který se
takto stává skutečným Bohem. Humanismus tedy definuje právě tato substituce,
při níž se píše ,člověk‘ všude tam, kde by se mělo psát ,Bůh‘“.34 Ve stejném
duchu končí Sartrovo dílo Bytí a nicota: „Zdá se, jako by svět, člověk a člověk
ve světě nakonec jen uskutečňovali chybějícího Boha.“35

33

R. Rolland, Umění a čin, Československý spisovatel, Praha 1963, s. 108.

34

V. Descombes, Stejné a jiné, viz výše, s. 38.

35

J.-P. Sartre, L´être et le néant. Paris 1943; cit. dle V. Descombes, Stejné a jiné, viz výše,
s. 60.
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V tomto a jedině v tomto smyslu lze mluvit o konci dějin: konec dějin, posthistorie nastane, když se člověk plným právem bude nazývat Bohem, tj. tehdy,
zvítězí-li nad smrtí.
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Krásná lež
I.
Oscar Wilde v úvodu svého eseje-dialogu Úpadek lhaní (1889),36 v němž chce
podnítit „novou renesanci umění“ (DL 74), kriticky konstatuje: „Jednou
z hlavních příčin neobyčejně všedního charakteru většiny literatury naší doby je
nepochybně úpadek lhaní jakožto umění, vědy a sociální rozkoše. Staří
historikové nám podali rozkošné fikce ve formě faktu; moderní spisovatel nám
prezentuje nudná fakta v převleku fikce. (…) Má svůj nudný document humain,
ubohý malý coin de la création, do něhož hledí svým mikroskopem. (…) Nelzeli učinit nic, aby bylo odstraněno nebo alespoň zmírněno naše ohavné uctívání
skutečnosti, umění se stane sterilním a krása odejde ze světa“ (DL 75 – 76).37
Wilde uvádí celou řadu autorů (jak z anglické, tak i z francouzské dobové
literatury), kteří jsou – více či méně – poznamenáni „falešným ideálem“ (DL
76); uctíváním skutečnosti (faktů): z anglické oblasti např. autorku románu
Robert Elsmere,38 z francouzské oblasti např. Zolovy romány.

36

O. Wilde, The Decay of Lying, in: O. W., The Complete Works of Oscar Wilde, Volume 4,
Oxford University Press, Oxford 2007. (výše a dále DL)
Esej Úpadek lhaní, se signifikantním podtitulem Pozorování, byl poprvé publikován v revue
Nineteenth Century v lednu 1889, poté byl text zrevidován a znovu otištěn v první edici
Intencí (Intentions, 1891). Postavy tohoto dialogu, Cyril a Vivian (Wildovo alter ego), jsou
pojmenovány podle Wildových dvou synů, kterým bylo v době, kdy se práce poprvé objevila
na veřejnosti, tři a půl roku a dva roky. (Jeden z mnoha Wildových ironických žertů, které se
v textu vyskytují: protagonisté, britští gentlemani-intelektuálové, kteří spolu vedou v zásadě
vážný rozhovor o vztahu umění a reality, jsou pojmenováni po malých dětech.) Dialog je
veden takřka po způsobu platonských dialogů; ve Wildově eseji-dialogu je uplatněno tzv.
porodnické umění myšlenek.
37

„Lidský dokument“, „koutek vesmíru“: oba výrazy jsou spojeny se Zolou, naturalistickým
spisovatelem a teoretikem; Zola ve svých Mes haines napsal: „Une oeuvre d´art est un coin de
la création vu à trevers un tempérament.“ Název jednoho článku v Le Roman expérimental zní
Les documents humains.
38

Román o náboženských pochybách a sebe-obětující sociální práci, publikovaný roku 1888
spisovatelkou Humphry Ward, neteří významného viktoriánského kritika, myslitele a
profesora poezie v Oxfordu Matthew Arnolda, Ward vycházela ze zkušeností těch, kteří
pracovali s chudými obyvateli londýnské čtvrti East End.
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Wilde komentuje Zolovu prózu takto: „Mají (tj. Zolovy charaktery, pozn. D.S.)
své hrozné neřesti a ještě horší ctnosti. Zpráva o jejich životě je absolutně bez
zajímavosti. Kdo se stará o to, co se jim přihodí? V literatuře žádáme distinkci,
kouzlo, krásu a imaginativní sílu. Nechceme být znavováni a disgustováni
zprávami o životě nižších tříd“ (DL 79).
Jako protipóly těchto spisovatelů Wilde jmenuje především tyto dva literáty:
Balzaca a Flauberta. O Balzacovi mimo jiné prohlašuje: „Stálá četba Balzaca
činí z našich živých přátel stíny a z našich známostí stíny stínů. Jeho charaktery
mají jakousi vřelou, ohnivě zbarvenou existenci. Ovládají nás a vzdorují
nedůvěře (defy scepticism). Jednou z největších tragédií mého života je smrt
Luciena de Rubempré. Je to bol, od něhož jsem nikdy nebyl s to se úplně
oprostit. Navštěvuje mne v okamžicích radosti. Mám jej na mysli, když se směji.
(…) Tvořil život (Balzac, pozn. D. S.), nekopíroval jej.“ (DL 82) A dále v textu:
„Literatura vždy předvídá život. Nekopíruje jej, nýbrž utváří jej ke svému účelu.
Devatenácté století, jak je známo, je z velké části vynálezem Balzacovým. Naši
Lucieni de Rubempré, naši Rastignacové a de Marsayové se objevili poprvé na
jevišti v cyklu Comédie Humaine. Uskutečňujeme pouze s poznámkami a
zbytečnými přídavky rozmar nebo fantazijní představu nebo kreativní vizi
velikého spisovatele“ (DL 92).
Co ovšem Wilde Balzacovi vyčítá, je jeho záliba v „modernosti formy“. Citujme
rozsáhleji pasáž, kde Wilde kritizuje modernost formy a modernost předmětu:
„Čistá modernost formy je vždy cosi vulgarizujícího. Nemůže tomu být jinak.
Veřejnost se domnívá, že, poněvadž sama se zajímá o své bezprostřední okolí,
umění by se o ně mělo zajímat též a učinit je svým hlavním předmětem. Avšak
již pouhý fakt, že se o tyto věci zajímá veřejnost, činí tyto věci, toto okolí
nevhodným předmětem pro umění. Krásné jsou (...) pouze ty věci, jež se nás
nedotýkají (do not concern us). Jakmile věc je pro nás užitečná nebo nezbytná
nebo nás dojímá nějakým způsobem, ať již bolestně nebo radostně, nebo apeluje
silně na naše sympatie nebo je životní částí prostředí, v němž žijeme, je mimo
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vlastní sféru umění. K předmětu umění bychom měli být více méně lhostejni.
(…) Právě proto, že Hekuba není nám ničím, je její bol tak obdivuhodným
motivem pro tragédii. (…) Modernost formy a modernost předmětu jsou zcela a
naprosto pochybeny. Zaměnili jsme obyčejnou livrej své doby za oděv Múz a
trávíme dny ve špinavých ulicích a ošklivých předměstích svých měst místo
toho, abychom byli na úbočí kopce s Apollónem. Jsme jistě degradovanou rasou
a prodali jsme svoje prvorozenství za krmi fakt (a mess of facts)“ (DL 82 – 83).
(Nelze si nevšimnout určité diskrepance: Wilde nejprve mluví o vulgárnosti
moderní „formy“, vzápětí však, když má argumentačně doložit své tvrzení, píše
o „předmětu“ /tj. obsahu/ a jeho nevhodnosti pro umění.)
Oscar Wilde v Úpadku lhaní rozeznává tři fáze ve vývoji umění – v první fázi je
umění abstraktní dekorací, čistě imaginativním dílem, které se zabývá tím, co je
„neskutečné a neexistující“ (DL 84); ve druhé fázi umění bere život jako část
svého hrubého materiálu, přehodnocuje jej a utváří v nové formy, ovšem mezi
uměním a skutečností stále existuje „hradba krásného stylu“ (ibid.); třetí fáze
vývoje umění představuje pravou dekadenci – život získává nadvládu a „vyhání
umění do pustiny“ (ibid.). Příkladem této filosofie dějin umění je vývoj tzv.
dekorativních umění: „Celá historie těchto umění v Evropě je historií zápasu
mezi Orientalismem s jeho přímým odmítáním imitace, jeho zálibou v umělecké
konvenci, jeho odporem ke skutečné reprezentaci předmětů v přírodě, a naším
vlastním imitativním duchem“ (DL 86).
Wilde zde nahlíží vývoj tzv. užitých umění, které se staly středobodem britského
estetického hnutí, k němuž patřil a jehož estetismus prožíval a propagoval. Jako
estét se ostatně projevuje jak svým životem, tak svým postojem ke kráse vůbec a
k umění. Wilde například věří, že se stane nějaká změna a společnost se vrátí
„ke svému ztracenému vůdci, vzdělanému a fascinujícímu lháři“ (DL 88). Tento
návrat lháře bude vítán nejen společností, ale i uměním: „Umění prchajíc
z vězení realismu pospíší k němu, aby jej pozdravilo, a políbí jej na falešné
krásné rty, vědouc, že pouze on má v moci veliké tajemství všech jeho projevů,
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tajemství, že pravda je naprosto a výlučně věcí stylu; kdežto život – ubohý,
pravděpodobný, nezajímavý lidský život (…) půjde plaše za ním a bude se
snažit reprodukovat svým vlastním, neumělým způsobem některé z divů, o nichž
uslyší“ (DL 88 – 89).
Wilde podává následující popis návratu ztraceného „fascinujícího lháře“ neboli
fantazie: „Tuhý, přihlouplý britský charakter leží v písku pouště jako sfinga
v podivuhodné Flaubertově povídce a fantazie, La Chimère, tančí kolem něho a
volá jej k sobě svým falešným, flétnovým hlasem. Snad ji neslyší nyní, avšak
zaslechne ji zajisté jednoho dne, až budeme všichni znuděni až k smrti všedním
rázem moderní fikce, a pokusí se vypůjčit si její křídla. A když svitne ten den
nebo se zardí ten západ, jak blaženi budeme všichni! Fakta budou považována
za zneuctívající (discreditable), Pravdu uzříme truchlící nad jejími pouty a
Smyšlenka (Romance) se svojí zázračnou povahou navrátí se na zem. Celý
vzhled světa se změní před naším užaslým zrakem. (…) Žvýkaje svůj pozlacený
oves, Hippogriff bude stát v našich stájích a nad naší hlavou popluje Modrý
Pták, pějící o krásných a nemožných věcech, o věcech, jež jsou půvabné a jež se
nikdy nepřihodí, o věcech, jichž není a jež by měly být“ (DL 101 - 102).
Umění nalézá svou „dokonalost uvnitř a nikoli mimo sebe“ (DL 89). Wilde
zásadně nesouhlasí s tím, že umění vyjadřuje povahu svého věku, ducha své
doby, morální a sociální podmínky, které je obklopují (DL 96). Umění je
„lhaním pro ně samo“ (DL 101), nikdy nevyjadřuje „nic jiného než sebe sama“
(DL 96). Tato nezávislost umění „činí hudbu typem všech umění“ (ibid.). Ti,
kteří nemilují krásy více než pravdy, nikdy nepoznají „nejvnitřnější svatyně
Umění“ (DL 101). Umění nelze posuzovat nějakým „vnějším měřítkem
podobnosti“ (DL 89). Umění je „spíše závojem než zrcadlem“ (DL 89 – 90).
Život napodobuje umění mnohem více, nežli umění napodobuje život. Veliký
umělec „vynalezne typ a život se jej pokouší kopírovat“ (DL 91). „Život
nastavuje zrcadlo umění a buď reprodukuje nějaký zvláštní typ, vytvořený
malířem nebo sochařem, nebo realizuje ve skutečnosti, o čem se snilo ve fikci“
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(DL 94). Jinými slovy, základem života je „imitativní pud“ (DL 94), „touha po
výrazu“ (ibid.) – umění poskytuje různé formy, jimiž lze tohoto výrazu
dosáhnout. Život se jich chápe a užívá je, i když to může být k jeho vlastní
pohromě. Wilde uvádí známý příklad mladých lidí, kteří spáchali sebevraždu
podle „vzoru“ Goethova Werthera.
Příroda rovněž napodobuje umění: „Odkud jinud,“ ptá se Oscar Wilde, „ne-li od
impresionistů máme ty podivuhodné hnědé mlhy, jež se plíží našimi ulicemi,
zakalujíce lampy a činíce z domů obludné stíny“ (DL 95)? Příroda není „velkou
matkou“ (ibid.), která nás zrodila. Příroda je podle Wilda naším výtvorem. Je to
náš mozek, kde „se křísí k životu“ (ibid.). Věci jsou, poněvadž je vidíme, a jak
je vidíme, závisí na umění, které na nás působilo. „Hledět na věc je velmi
rozdílné od toho vidět věc. Nevidíme ničeho, dokud nevidíme krásy toho.
Potom, a toliko potom, nabývá to existence. Nyní lidé vidí mlhy nikoli, protože
mlhy jsou, nýbrž protože básníci a malíři je naučili tajemnému půvabu takových
efektů. Mlhy byly v Londýně po staletí. Domnívám se alespoň, že byly. Nikdo
je však neviděl a nevěděli jsme tudíž o nich. Neexistovaly, dokud je umění
nevynalezlo“ (ibid.).
Primární funkcí umění ovšem podle Wilda není objevovat v přírodě její krásu,
naopak – umění je především protestem proti přírodě: „Lidé praví, že umění nás
vede k tomu, že milujeme přírodu více, než jsme ji milovali předtím, že umění
nám odhaluje tajemství přírody a že po pečlivém studiu Corota a Constabla
zříme v ní věci, které dříve unikly naší pozornosti. Mojí vlastní zkušeností je, že
čím více studujeme umění, tím méně se staráme o přírodu. Co nám umění
opravdu zjevuje, je nedostatek účelu v přírodě, její zvláštní hrubost, její
neobyčejná monotónnost, její naprosto nedokonalý stav“ (DL 73). Pokud jde o
nekonečnou rozmanitost přírody (Ruskinova koncepce), je to pouhý mýtus.
Nelze ji v přírodě nalézt – tkví v „imaginaci nebo fantazii nebo kultivované
slepotě člověka, jenž na ni pohlíží“ (ibid.).
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Je pro nás nicméně štěstím, že příroda je nedokonalá, neboť jinak bychom vůbec
neměli umění: „Umění je naším duchaplným protestem, galantním pokusem
ukázat přírodě její pravé místo” (ibid.). Vždyť příroda je tak „nepohodlná“
(ibid.): „Tráva je tvrdá, hrudkovitá, vlhká a plná hrozného černého hmyzu. I
Morrisův nejubožejší dělník udělá (…) pohodlnější sedadlo, než veškerá
příroda“ (ibid.). Venku, v přírodě se stáváme „abstraktními a neosobními“ (DL
74) – naše individualita „nás naprosto opouští“ (ibid.). Wilde dodává: „A pak
příroda je tak lhostejná, tak nevšímavá. Kdykoliv se procházím zde v parku,
cítím vždy, že jí nejsem více nežli dobytek, který se pase na svahu, nebo lopuch,
který kvete v příkopě. Nic není zřejmějšího, než že příroda nenávidí myšlenku.
Myšlení je nejnezdravější věcí na světě a lidé umírají na ně zrovna tak, jako
umírají na kteroukoli jinou chorobu“ (ibid.).
Wilde tedy odmítá populární heslo své doby: vrátit se k přírodě a životu.
Příroda, příroda ve významu „přirozeného, prostého pudu jakožto protivy
k sebevědomé kultuře“ (DL 83), je zkrátka „vždy za dobou“ (ibid.); dílo
vykonané pod jejím vlivem je vždy „staromódní a zastaralé“ (ibid.). „Jeden
dotek Přírody může učinit celý svět příbuzným, avšak dva doteky Přírody zničí
každé umělecké dílo. Jestliže, na druhé straně, pohlížíme na Přírodu jako na
souhrn jevů mimo člověka, lidé v ní odhalují pouze to, co jí sami přinesli. Nemá
svých vnuknutí. Wordsworth přišel k jezerům, nebyl však nikdy básníkem jezer.
Kameny hovořily k němu řečí, kterou v nich sám už skryl“ (ibid.). A pokud jde
o život – „je kyselinou, která ruší Umění, nepřítelem, jenž pustoší jeho dům“
(ibid.).
Na závěr dialogu Wilde (alias Vivian) shrnuje svou „novou estetiku“ do
následujících pěti bodů:
První zásadou je autonomie umění, přesněji – emancipace umění vzhledem
k době, ve které umění vzniká. Umění podle Wilda „nevyjadřuje nic než samo
sebe“ (DL 102); umění má „nezávislý život“ (ibid.) a „vyvíjí se čistě jen ve
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svých vlastních liniích“ (ibid.): umění nemusí být realistické ve věku realismu,
ani duchovní ve věku víry. Umění, tvrdí Wilde, není výtvorem své doby,
dokonce je v přímé opozici ke své době.
Druhým bodem Wildovy estetiky je tvrzení, že „veškeré špatné umění pochází
z návratu k životu a přírodě a povznášení života a přírody na ideály“ (ibid.).
Život a příroda sice mohou být někdy (nikoli vždy) použity jako část „hrubého
materiálu pro umění“ (ibid.), ale nejdříve musí být „přeloženy do umělecké
konvence“ (ibid.). Když se umění vzdá svého imaginativního prostředí, vzdá se
všeho. Podle Wilda je realismus naprostým omylem a „dvě věci, kterých by se
každý umělec měl vyvarovat, jsou modernost formy a modernost tématu“
(ibid.). A dále Wilde tvrdí: „Pro nás, kteří žijeme v devatenáctém století, každé
století je vhodným předmětem, vyjma naše vlastní. Krásné věci jsou jedině ty,
jež se nás nedotýkají“ (ibid.).
Třetí teze Wildovy „nové estetiky“ zní: „Život napodobuje Umění daleko více,
než Umění napodobuje Život“ (ibid.). Cílem života je najít „výraz“ (ibid.);
umění nabízí „životu krásné formy, pomocí nichž život může realizovat tuto
svou energii“ (ibid.). Wilde zdůrazňuje, že jde o „teorii, která nebyla dosud
vyslovena“ (DL 103). Tato teorie je podle Wilda „nanejvýš plodná“ (ibid.) a
dokonce vrhá zcela nové světlo na historii umění.
Čtvrtá teze doplňuje tezi předchozí: příroda také napodobuje umění. Wilde
doslova říká: „Jediné účinky, které nám příroda může ukázat, jsou efekty, které
jsme již viděli prostřednictvím poezie a malířství. Toto je ono tajemství kouzla
přírody i vysvětlení její slabosti“ (ibid.).
Pátá, poslední zásada, jež odkazuje k názvu eseje, hlásá, že vlastním cílem
umění je „lhaní, vyprávění krásných nepravdivých věcí“ (ibid.).
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II.
Umění Wilde určuje, ve svém kopernikánském obratu, kdy se umění definitivně
loučí s estetikou nápodoby, jako krásné „lhaní“, jako krásnou lež, čímž mimo
jiné anticipuje estetiku abstraktního malířství (např. estetiku Kandinského či
Modriana), která se zcela rozchází s tradicí figurativního zobrazovaní.39
Umění-krásná lež plní ve Wildově estetice řadu vzájemně provázaných funkcí:
funkci formativní, funkci kognitivní, funkci únikovou neboli funkci protestní,
funkci spasitelskou a funkci magickou.
Funkce formativní: umění představuje pro lidský život krásný vzor, model,
formu. Cílem neuspořádaného, chaotického života je najít „výraz“ a tuto svou
energii může realizovat jen díky umělecké činnosti. Ta nabízí životu krásné
formy. Proto i lidský jedinec může dobrovolně přetvářet, stylizovat svůj život;
jedinec může se svým životem pracovat jako s uměleckým materiálem. Antonín
Mokrejš ve své knize Umění: a k čemu? přiznává částečnou platnost wildovské
teorii o tom, že život napodobuje umění, a v této souvislosti tvrdí: „Platí totiž
nejen to, že umělecké dílo zpodobuje život a zobrazuje skutečnost, nýbrž
zároveň se ukazuje, že tvářnost, gesta a podoby života prezentované
uměleckými díly bývají napodobovány, a tak formují a ovlivňují chování a
počínání lidí.“40
Další funkcí je funkce kognitivní. Umění má, jinak vyjádřeno, funkci být
nástrojem transformace poznání prostřednictvím krásy v umění.
Kognitivní funkci umění ve Wildově pojetí můžeme v kostce shrnout do této
věty: díky umění (díky krásnému lhaní) vnímáme nové aspekty skutečnosti,
protože jsme určité výseči skutečnosti přisoudili, na základě určitého
uměleckého díla, predikát být krásný – čímž jsme onu výseč vyčlenili z pole
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viz Kandinsky, W., O duchovnosti v umění, Triáda, Praha 2009, Modrian, P., Lidem
budoucnosti, Triáda, Praha 2002. Např. Modrian hned v úvodu své studie Nové zobrazování
v malířství prohlašuje ve wildovském duchu: „Život kultivavaného člověka se dnes postupně
odvrací od přírodního: čím dál víc se stává životem abstraktním (s. 7).
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A. Mokrejš, Umění: a k čemu? Triton, Praha 2002, s. 27.
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nezajímavé, šedivé skutečnosti, a tak, v přeneseném slova smyslu, začala
existovat, pro nás existovat. Jak říká Wilde: „Hledět na věc je velmi rozdílné od
toho vidět věc. Nevidíme nic, dokud nevidíme krásu věci. Potom, a pouze
potom, nabývá to existence.“ Zde bychom chtěli ocitovat takřka totožné řádky
ze současné práce zabývající se problematikou vidění: „Rozpoznání věci je (…)
těsně spjato s estetickou slatí – krásné je to, s čím jsme se skutečně setkali a co
skutečně poznáváme; poznáváme jen to, co se na této rovině pro naše oči zjevuje
v určitém modu krásy.“41
V jiné své knize se tentýž autor explicitně hlásí k Wildově estetice: „Malíři a
filosofové vidí nová jsoucna a vytvářejí je – pro ostatní i pro sebe, neboť setkání
nelze oddělit od tvoření, setkání je počátkem zrodu. Oscar Wilde píše o tom, jak
se v období impresionismu zrodily v Londýně městké mlhy. Impresionistické
malířství přineslo určitý klíč, gramatiku vnímání, jež teprve umožnila tyto mlhy,
které předtím zanikaly v nerozlišeném, ,přečíst‘ jako přítomné a jsoucí. (…)
Wildovo pojetí krásy jako kritéria bytí, které při této příležitosti vyslovuje, je
(…) hlubokou intuicí, i když zdeformovanou dobovým estetismem: je pouze to,
do čeho vstupuje smysl; smysl je však spjat s krásou, krása je záře rozvíjejícího
se smyslu, smyslu při práci – při této práci se ovšem spolu se smyslem zjevuje a
spolu s ním září i ne-smysl, z něhož smysl povstal a v němž je zakořeněn
dynamismus smyslu.“42
Nápodobu umění přírodou (a částečně i nápodobu umění životem) je třeba
chápat především v tomto smyslu: umění jako prostředek k transformaci našeho
poznání prostřednictvím krásy, která je v uměleckém díle připisována novým,
dosud opomíjeným aspektům skutečnosti.
David E. Cooper o kognitivní funkci umění ve Wildově estetice poznamenává:
„Život a příroda jsou samy o sobě chaos, postrádají formu a strukturu, dokud jim
41
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M. Ajvaz, Sny gramatik, záře písmen. Setkání s Jorgem Luisem Borgesem, Hynek, Praha
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je lidé nevtisknou. A lidé vtisknou životu a přírodě formu a strukturu
prostřednictvím, v neposlední řadě, té sebe-vědomé, formu dávající aktivity
nazývané umění. Umění tedy nemůže být zodpovídat ,vnějšímu měřítku
podobnosti‘; neboť (…) neexistuje nic určitého, co by umělecká díla mohla
napodobovat.“43
Wilde se zdá být z tohoto pohledu jedním z předchůdců tzv. estetického
kognitivismu: pro Wilda, stejně jako později pro Nelsona Goodmana, umění je
způsob světatvorby, nikoli zrcadlo něčeho, co je již dané: „Když odcházíme
z výstavy výjimečného umělce, svět, do kterého vcházíme, není totožný se
světem, z něhož jsme přišli; vidíme všechno jinak: prizmatem umělcova díla.“44
Třetí funkcí je funkce úniková (nebo také funkce protestní). Umění je umělým
rájem, který protestuje proti nedokonalému životu a nedokonalé přírodě. Umění
je fantazijní, snovou protiváhou skutečnosti. Navíc: umění vytváří prostor,
v němž se vše odehrává v modu „jakoby“, kde se nic nemůže stát takzvaně
doopravdy. V eseji Kritik umělcem (1890) Wilde říká: „Slzy, které roníme při
hře, jsou typem nádherných sterilních emocí, které vyvolat je funkcí umění.
Pláčeme, nejsme však zraněni. Truchlíme, avšak náš žal není trpký. (…) Je to
Umění a pouze Umění, pomocí něhož můžeme uskutečnit svoje zdokonalení;
Umění a pouze Umění, pomocí něhož se můžeme ochránit před všedními
nebezpečími skutečného života“ (CA 173).
Jan Patočka ve své studii Umění a čas formuluje (je nutné podotknout, že
s kritickým ostnem) únikovou funkci umění v souvislosti s romantickou
epochou následovně: „Umění nejenže je universum pro sebe, je něčím více – je
spásou, záchranou od obvyklého světa, je to krajina, v níž lze žít v bezpečí,
nerušeném sprostou realitou.“45
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D. Cooper (ed.), A Companion to Aesthetics, Blackwell Publishers, Oxford 2001, s. 442.
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N. Goodman, Of Mind and Other Matters, Harvard University Press, Cambridge 1984,
s. 192.
45

J. Patočka, Umění na čas I, OIKOYMENH, Praha 2004, s. 315.
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Ad spasitelská funkce umění: Wilde sám, byť ne explicitně, charakterizuje svou
„novou estetiku“ jako převrácení platonismu na plochu umění – k tomu např.
tato pasáž z Wildova eseje Kritik umělcem (1890): „Problémy idealismu a
realismu, jež Platón nadhazuje, mohou se zdát mnohým poněkud neplodnými
v metafysické sféře abstraktního jsoucna, kam je umisťuje, přeneste je však do
sféry umění a shledáte, že jsou dosud životné a plné významu. Možná, že právě
jako kritik Krásy je Platón určen k životu a že změnou jména sféry jeho
spekulace objevíme novou filosofii“ (CA 139 – 140).
Jak se tedy jeví Wildova „nová estetika“ ve světle platónské metafyziky? Platón
a Wilde mají společné tzv. participační myšlení: zjevně se shodují v tom, že
existují ontologicky více či méně hodnotná jsoucna a že nižší realita napodobuje
(či má napodobovat) realitu vyšší. Rozdíl mezi jejich ontologiemi, Wildovu
„novou estetiku“ lze v jistém ohledu charakterizovat jako estetizovanou
ontologii, tkví v „maličkosti“, v tom, čemu rozumějí jako nižšímu a čemu jako
vyššímu

(ontologicky hodnotnějšímu)

jsoucnu.

Platónovo

hledisko

je

následující: nižší jsoucno (umění) napodobuje vyšší realitu (skutečnost druhého
řádu, svět smyslový). Wildova situace je zrcadlově převrácena: nižší jsoucno
(život, příroda) napodobuje vyšší jsoucno (umění). Umění ve Wildově ontologii
není však „pouze“ vyšší jsoucno; umění ve Wildově pojetí povýšilo na úroveň
dokonalého jsoucna; jsoucna-ideálu. To, že umění má ve wildovské ontologické
struktuře podobnou funkci jako svět idejí v platónské metafyzice, dokládá i
následující citace: „Vzdáleno skutečnosti a s očima odvrácenýma od stínů
jeskyně, Umění zjevuje svoji dokonalost, a žasnoucí dav, jenž čeká na rozvití
zázračné, mnoholisté růže, se domnívá, že to je jeho vlastní historie, jež se mu
vypráví, jeho vlastní duch, jenž nalézá výraz v nové formě. Tomu však není tak.
Nejvyšší umění odhazuje břímě lidského ducha a získává více z nového
prostředí (medium) nebo z čerstvého materiálu nežli z jakéhokoliv entusiasmu
pro umění nebo ze vznešených vášní nebo z velikého probuzení lidského ducha.
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Vyvíjí se prostě ve svých vlastních liniích. Není symbolem věků. Jsou to věky,
jež jsou jeho symboly“ (DL 96 – 97).
Citace obsahuje dva důležité odkazy, jež nám jasněji určují místo, které ve
Wildově koncepci zaujímá umění. První odkaz je připomínka platónského
podobenství o jeskyni. Platónův nadsmyslový svět idejí zde ovšem nahrazuje
konkrétní svět umění: jde tedy o platonismus převrácený, postavený na hlavu,
na hrot umění. Druhý odkaz je možná méně zřetelný, ale o to více výmluvný.
Přirovnání umění k „zázračné, mnoholisté růži“ referuje k Dantově Božské
komedii, jejíž závěrečné verše vrcholí extatickou vizí Boha jako obrovské růže.46
Wildův převrácený platonismus se tak stupňuje až k apoteóze umění – umění se
zkrátka stalo novým Bohem, jenž má jedinou povinnost – být krásný. Umění
tedy představuje pro Wilda první realitu (realitu povýšenou nad „běžnou“, žitou
realitu), měřítko všeho; spásu.
Oporou názoru, že Wildova estetika je převrácený platonismus, může být i
následující komparace s platónskou estetikou představenou v Sókratově řeči
v Symposionu:
Jaké jsou hlavní rysy Platónovy erotické estetiky v Symposionu? Má dvě
stěžejní témata – Platónovu definici lásky a Platónův „erotický vzestup“.
Platónova definice lásky, erótu zní takto: „Láska je touha míti trvale (zdůraznil
D.S.) dobro“ (206a). Z toho vyplývá dvojí: člověk touží po dobru, resp. krásnu,
a jednak člověk touží po nesmrtelnosti. Smyslem této lásky je „plození a rození
v krásnu“ (206e). Platónův erotický vzestup („scala amoris“), ony „schody
lásky“, znamená následující: člověk by měl v ideálním případě stoupat od lásky
k jednomu tělu k lásce k ideji krásy. Tento erotický vzestup, po němž nás vede
mantinejská žena Diotima, má tedy svůj počátek v lásce k tělesné kráse, na
dalším stupni stojí láska ke kráse duší, ještě výše je ceněn pohled na krásu
46

A. Dante, Božská komedie, SNKLU, Praha 1965, s. 384.
[„Tak tedy tvarem běloskvoucí růže/ mi ukázaly se ty svaté voje,/ jež Kristus krví svou
snoubil úže.“]
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činností a zákonů a nejvýše v žebříčku pozemských krás stojí krása naukových
poznatků. Na samotném vrcholu erotického zasvěcení vidíme „božské, jednotné
krásno“ (211e-212a), platónskou ideu krásy – „samo krásno čisté, ryzí,
neporušené příměsky, nenaplněné lidským masem, barvami a mnohou jinou
pozemskou malicherností“ (221e). Kontemplovat toto krásno je pravým
erotickým zasvěcením. Cesta, po které nás vede Diotima, má za cíl poznat
podstatu krásna.
Platónovu estetiku lze tedy shrnout do těchto vět: člověk bytostně touží po
dobru, resp. krásnu, a po tom, aby dobro-krásno měl navždy, aby byl zkrátka
nesmrtelný. Tuto bytostnou touhu naplňuje zčásti pozemskými krásami, plné
uspokojení však přináší až kontemplace božské krásy, splynutí s božským
krásnem.
Jak se ve srovnání s platónskou estetikou v Symposionu jeví Wildova estetika?
Wilde na piedestal nejvyšších hodnot staví nikoli transcendentní krásno, krásno
o sobě, ale krásu v umění, krásu jako lidský výtvor – pro Wilda krásno vlastní
přírodě de facto neexistuje, natož nadpozemská idea krásy. Wilde převrací
platonismus naruby; Wilde „roztrhává“ dobro a krásu a doslova deifikuje krásu
imanentní umění, krásu, s Platónem řečeno, naplněnou „barvami a mnohou
jinou pozemskou malicherností“.
Jestliže mluvíme o Wildově „převráceném platonismu“, musíme připomenout,
že Platónova filosofie bytí vznikla také „převrácením“ – převrácením tzv.
eleusinských mystérií.47 Eleusinská mystéria vycházela z představy světa, který
je rozdělen mezi velkou matku Zemi, v níž jsou bezpečné a temné hlubiny, a
světem božského Hélia. Jeskyně symbolizuje úkryt v těle matky Země, naopak
na světle pozorujeme proměnlivost a konečnost všeho jsoucího, na světle jsme
vystaveni nebezpečí. Proto se v mysterijních kultech sestupovalo do jeskyně,
aby se zasvěcenci dozvěděli celou, geocentrickou pravdu: pravdu o mateřské
47

J. Michálek, Co je filosofie? OIKOYMENH, Praha 1995, s. 56 – 57.
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temnotě, ze které vše vystává a do které se vše opět vrací. Platónovou
převrácenou, heliocentrickou ontologií (alegoricky vyjádřenou v podobenství o
jeskyni) je svět vytržen z věčného návratu do bezpečného, temného lůna matky
Země a získává mimo jiné novou makrotemporalitu; získává ideu vývoje od
méně dokonalého k více dokonalému a k dokonalému, k ideálu.48
Označujeme-li Wildovu estetiku v jeho Úpadku lhaní jako „převrácený
platonismus“, neznamená to ovšem, že Wilde je jakýmsi druhem antimetafyzika. Právě naopak – Wildův estetismus je jedním z posledních rozmachů
metafyziky; pokračováním Hegelovy filosofie a estetiky. Využijme precizního
popisu Hegelovy metafyziky v Patočkově Negativním platonismu: „Nový a
poslední lesk metafyziky přinesl zároveň několik nových objasnění o
metafyzice.

Ukázal

především

její

dotud

skrytý

humanismus,

její

antropocentrismus, pretenci postavit člověka, nebo dokonce jen rozhodnou jeho
stránku – subjekt, ducha – do středu a na vrchol universa. Mluví-li již
Arostotelés v první knize Metafyziky o nové, hledané έπιστήμη jako božské a o
možné závisti bohů, kterou na sebe takový nárok uvrhne, pak zde je patrno nade
všecko zřetelně, že při dokončení metafyziky duch, to znamená historický a
společenský člověk, staví se na místo kdysi vyhrazené bohům a Bohu, mýtus,
dogma a theologie jsou historicky resorbovány a ústí do filosofie, která odložila
své dávné jméno pouhé lásky k moudrosti, aby se stala soustavou vědy.
Metafyzika ukázala se nyní antropologickou, protitheologickou, historickou.“49
Wildova estetika – s její absolutizací umění (výtvoru lidského subjektu) – není
ničím

jiným

než

„odnoží“

Hegelovy

metafyziky,

poslední

rozmach

metafyzického myšlení.
V estetice existuje prastarý spor mezi „stoupenci konstitutivní (umělecké)
estetiky, jako byl například Hegel, pro nějž nic není krásné, co nebylo jako
48
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takové záměrné vytvořeno duchem, a těmi, mezi něž se řadí například Kant, pro
kterého je výsostným estetickým objektem přírodní předmět nebo objekt, který
se takovým jeví, když umění skrývá umění“.50 Z toho, co bylo dosud řečeno, je
zřejmé, že Wilde je vyhroceným stoupencem konstitutivní (umělecké) estetiky –
s tím, že Wilde umění a krásu umění povyšuje na místo absolutního jsoucna.
Je tu však další rozdíl mezi Wildem a Hegelem. Podobně jako při převrácení
platonismu Wilde „roztrhává“ dobro od krásy, tak Wilde striktně, na rozdíl od
Hegela, odděluje pravdu od krásna. Důkazem budiž následující juxtapozice:
Wilde tvrdí, že vlastním cílem umění je „lhaní, vyprávění krásných
nepravdivých věcí“ (DL 103). Hegel prohlašuje: „Jestliže jsme řekli, že krásno
je idea, pak krásno a pravda je po určité stránce totéž. Krásno totiž musí být
pravdivé samo o sobě. (…) Krásno určuje se (…) jako smyslové vyzáření a
zjevování ideje.“51
Ad funkce magická:
Když Wilde popisuje, jak život kopíruje typ, který vynalezl velký umělec, uvádí
jako příklad i starořecký zvyk, kdy se do nevěstina pokoje postavila Hermova či
Apollónova socha, aby porodila děti tak půvabné jako ona umělecká díla. Podle
Wilda Řekové „věděli, že život získává od umění nikoli jen duševnost, hloubku
myšlenky a citu, zmatek duše nebo klid duše, nýbrž že může utvářet sebe sama
podle linií a barev umění a že může reprodukovat Phidiovu důstojnost stejně
jako Praxitelův půvab“ (DL 91). Uvedený příklad rozšiřuje naši představu o
tom, co může mít Wilde na zřeteli, mluví-li o životu napodobujícím umění.
Popsaný starořecký zvyk je totiž evidentním typem magického počínání. Wilde
ve své „nové estetice“ přisuzuje umění magickou funkci. Umění jako nástroj
magického počínání.
50
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III.
V poslední části této kapitoly se pokusím „prověřit“ Wildovu novou estetiku
(Wildův antimimetismus) na problémech současného světa umění – především
na tzv. tělovém umění a genetickém (či trans-genovém) umění. Wildovým
myšlenkám (zvláště onomu bodu Wildovy nové estetiky, jež hlásá, že „příroda
napodobuje umění“) lze aktuálně porozumět rovněž tak, že umění vybízí
(pomáhá vybízet) k překonání, transgresi přírodního v nás; biologického základu
lidských bytostí, zejména přírodou daného těla. Jinými slovy, tělová a genetická
umělecká díla jako by předjímala lidskou nesmrtelnost.
Na prahu 21. století disponujeme „nástroji“ jako estetická chirurgie, genetické
inženýrství, informační technologie, nanotechnologie, kyborgizace těla (a jiné),
jež představují jedinečnou šanci – šanci zdokonalit člověka, dostat jej co nejvíce
(či dokonce zcela) z područí biologického, tzv. přirozeného (a tudíž limitujícího)
základu; šanci povznést člověka ke kvalitně prožívané dlouhověkosti či dokonce
nesmrtelnosti, k věčnému štěstí. Stephen Hawking například prorokuje, že dříve
nebo později si jednotlivci najdou způsoby, jak pomocí počítačové a genové
techniky přetvořit sebe sama v nestárnoucí superlidi. Hawking prorokuje, že tyto
vyšší bytosti – kyborgové jako on, jen lépe vybavení – převezmou vládu nad
Zemí a zahájí osidlování vesmíru. Druh člověka, k němuž patříme my, ztratí
brzy svůj význam a odejde ze scény.52 I robotik Hans Moravec předpovídá, že
lidstvo jednou dosáhne nesmrtelnosti. Podle Moravce budou natolik
zdokonaleny nanotechnologie a zároveň natolik porozumíme neuronální
architektuře mozku, že pak budeme umět zkopírovat vlastní mentální program
v jeho aktuálním stavu do strojové mysli se zachováním všech našich
vzpomínek a zkušeností. Přeneseme se tím do jiných, mnohem odolnějších těl
dle vlastního výběru, a to bez ztráty osobní identity a individuálního vědomí.53
52
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Takové překračování hranic biologického základu nastává, jak jsme naznačili,
také díky vizím umělců, podle nichž se skutečnost strukturuje. Lépe vyjádřeno:
transgrese tělesnosti (tělesnosti, jež končí katastrofou jménem smrt) může nastat
také díky krásnému lhaní umělců, které doslova bojuje proti dogmatickému
uvažování – díky osvobozujícím, proti přírodě protestujícím vizím tělových a
genových umělců, které napomáhají „vidět“ nadějné možnosti (hlavně a
především nesmrtelnost) a toužit po jejich realizaci.
Výraznou představitelkou tělového umění (l´art charnel/ carnal art) je
francouzská umělkyně vystupující pod jménem Orlan.54 Zlomem v jejím
výtvarném projevu se stal rok 1990, kdy ve Velké Británii podstoupila svou
první plastickou operaci z celé série operací nazvané Reinkarnace svaté Orlan.
V těchto operacích Orlan nechala svou tvář transformovat podle vzoru
Tizianovy Venuše, Leonardovy Mony Lisy atd. Operační sál přitom používala
jako filmový ateliér: chirurgům navrhovala speciální kostýmy, nechyběly
dekorace, Orlan při operacích četla, psala a kreslila (vlastní krví) a nechala se
filmovat a fotografovat. Jedna z jejích posledních performancí se jmenuje
Sebehybridizace – počítačově upravené autoportréty inspirované uměním
afrických a předkolumbovských kultur. Orlan, v současné době profesorka
výtvarného umění v Dijonu, sepsala také manifest, kde představila základní
pravidla takřečeného tělové umění. Vyjmenujme některá z nich:
A/

Tělové

umění

je

autoportrét

v klasickém smyslu

–

realizovaný

prostřednictvím současné technologie.
B/ Tělové umění nezdědilo nic z křesťanské tradice, proti níž bojuje. Tělové
umění transformuje tělo v jazyk, převrací křesťanský princip „slovo učiněno
tělem“ v princip „tělo učiněno slovem“.
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C/ Tělové umění prohlašuje nezávislost umělce – v tom smyslu, že tělové umění
bojuje proti diktátům.
D/ Tělové umění není proti kosmetické chirurgii, ale spíše proti konvencím,
které kosmetická chirurgie vznáší vzhledem k ženskému, ale i mužskému tělu.
E/ Tělové umění je feministické.
F/ Tělové umění se nezajímá pouze o kosmetickou chirurgii, ale také o techniky
v medicíně a biologii zpochybňující status těla a o etické otázky, jež jsou s nimi
spojené.
Orlan tvrdí, že její performance protestují proti sociálně estetickému nátlaku
vůči tělu, zvláště ženskému tělu; domnívá se, že manifestuje feministicky
zdůvodněnou emancipaci těla. Fakticky však nejde o manifestaci emancipace
těla, ale o – novými prostředky – manifestovanou emancipaci umění, resp.
manifestovanou panestetickou ontologii. Pouhou juxtapozicí je zřejmé, že Wilde
a Orlan vycházejí z téměř identického zdroje. Tělo (ve Wildově teorii život a
příroda) přestalo být ideálem; změnilo se v pouhou látku umělecké tvorby, z níž
má teprve, pomocí prostředků estetické chirurgie, vzniknout umělecké dílo,
Duchampův modifikovaný ready-made. Není podstatné, jestli vzorem takovéto
modifikace je Tizianova Venuše nebo předloha vytvořená samotnou výtvarnicí,
klíčový je fakt zesílené estetizace tělesnosti. Reinkarnace svaté Orlan tedy
znamenají reinkarnaci wildovského panestetismu. Jinými slovy: tělové umění
nechce odstranit esteticko-sociální přístup k tělu jako takový, spíše naopak: chce
tento tlak prohloubit.
Další umělec, který otevírá nadějné možnosti, je jeden z hlavních představitelů
genetického umění (jinak také bioartu), americký umělec a filosof Eduardo Kac.
Ten ve svém manifestu Transgenové umění mimo jiné píše: „Transgenové
umění, v mé koncepci, je nová umělecká forma založená na užití genetického
inženýrství, která transferuje do organismu syntetické geny nebo transferuje
přirozený genetický materiál z jednoho druhu do druhého, aby tak vytvořila
jedinečné živé bytosti. Molekulární genetika umožňuje umělci, aby konstruoval
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rostlinný a zvířecí genom a vytvořil nové formy života (…). Umělec se doslova
stává genetickým programátorem, který vytváří nové formy života tím, že
přepisuje jejich kód (…). Výsledkem transgenového umění musí být zdraví
tvorové schopní regulérního vývoje jako kteříkoli jiní tvorové z příbuzného
druhu. Etická a odpovědná tvorba mezi-druhů (interspecies) bude plodit
generaci krásných a fantastických nových systémů života… (…) V budoucnosti
budeme mít v sobě cizí genetický materiál stejně, jako dnes v sobě máme
mechanické či elektronické implantáty. (…) Jestliže koncept druhů založený na
bariérách rozmnožování (breeding barriers) je díky genetickému inženýrství
minulostí, pak je v sázce i to, co je to být člověkem. Tato otázka nicméně
nepředstavuje ontologickou krizi. Být člověkem bude znamenat, že lidský
genom není naše omezení, ale náš startovací bod.“55
Na první pohled děsivé, proti „zdravému rozumu“ (či dokonce „proti Bohu“)
jdoucí myšlenky, na pohled druhý vyznívá Kacova vize, zvláště onen závěr o
„lidském genomu jako startovacím bodu“, jako wildovsky optimistická (ovšem
eticky zodpovědnější) previze možností lidského rozvoje směrem ke krásnému
životu; ke „krásným a fantastickým systémům života“.
Analogii ke genetickému umění představují Stelarcovy performance.56
Stelarc, umělec narozený na Kypru a dnes trvale žijící v Austrálii, se proslavil
v 70. letech sérií body-akcí nazvaných Suspension (Zavěšování). Své nahé tělo
nejprve nechal volně na lanech zavěsit do galerijního prostoru za kůži na
rybářských háčcích, zpočátku staticky po krátkou dobu, později déle,
s přídavnými prvky zatížení (např. balvany). Jeho snahou bylo vzepřít se
gravitaci, překonat fyzickou bolest a projekcí ducha a intelektu se vzbouřit proti
tlaku biologična.
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www.kac.com
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www.stelarc.va.com.au
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Na přelomu 80. let do své tvorby zapojil i experimenty s různými protetickými
vynálezy. Nechal si přimontovat třetí, protetickou ruku, kterou přiměl k tomu,
aby simultánně se dvěma zbývajícími psala nápis EVOLUTION. V roce 1990
již hovořil o amplifikovaném těle, o laserovém zraku a o vlastních videostínech. V rámci tohoto programu je umělcovým ideálem, aby každý jedinec
dostal možnost určovat svůj osud na úrovni DNA, aby se biologické změny staly
věcí svobodné volby, nikoli náhody, a aby protetická zařízení různého druhu
vytvořila způsob prodloužení lidského života.
Stelarcovým aktuálním přáním je, aby se tělo už nedefinovalo jako objekt
projektovaných přání, ale jako subjekt sebe-přezkoumání a re-projekce své
vlastní struktury. Jestliže se tělo jako předmět stane post-evolučním projektilem
a přijme též technologii jako svůj komponent, dojde ke vzniku posthistorické,
transhumánní entity. To umožní lidstvu vyvíjet se i nadále, ale bude počítat
s umělou inteligencí a náhradním bytím, samozřejmě při stále větší propojenosti
s vědou a technologií. I samotnou smrt takto Stelarc chápe jako evolučně
překonanou strategii.
Petr Marků (ve své knize Možnosti transgrese. Je třeba vylepšovat člověka?)
komentuje Stelarcovy umělecké vize následujícím způsobem: „Umění je
vzpourou proti životním danostem a jen jako vzpoura má své oprávnění. Je
vzpourou mimo jiné i proto, že snad jako jediná lidská činnost nemá prakticky
žádný materiální užitek, a přesto si jí tolik ceníme. Pomáhá nám uvědomit si
nejen kontradikce našeho každodenního pobývání na světě, ale i naše
možnosti.“57
Tuto část, která měla ukázat aktuálnost Wilda-estetika, uzavřeme následujícím
shrnutím:
Na příkladu manifestu genetického umění a Stelarcových performancí jsme
ukázali, že Wildovy estetické zásady dostávají posledním bio-technologickým
57

M. Petrů, Možnosti transgrese, viz výše, s. 225.
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vývojem novou, aktualizovanou dimenzi – dimenzi mnohem radikálnější, než
byl Wilde ve své době schopen předvídat. (To však nic nemění na pronikavosti
jeho takřka prorockého vhledu.) Důležitá část uměleckých děl dnes skutečně
funguje jako protest, vzpoura proti „přírodě v nás“; umění funguje jako protest
proti

biologickým

limitům

lidské

existence,

jako

narušovatel

dosud

nepřekročitelných hranic. Takové umění vizionářsky „mapuje“ cestu od
zdánlivě nezměnitelné reality našeho biologického omezení směrem k možnému
osvobození od našich biologických limitů. Tyto limity považujeme více a více
za nespravedlivé – vždyť jedno z našich nejhlubších přání zní, jak věděl již
Platón (viz výše): nezemřít.
Ovšem, vždy tu zůstává, a dobře, že zůstává, varování, které říká, že některé
vize mohou být eticky sporné. To každopádně nemůže změnit podstatné: krásné
lhaní, krásné utopie (a snahy o jejich realizaci) jsou součástí lidské bytnosti –
neboť, s Heideggerem řečeno, básnicky bydlí člověk.58

58

M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk. OIKOYMENH , Praha 2006, s. 107.
(„Básnění buduje bydlení. Básnění a bydlení se nejen nevylučují; básnění a bydlení, vzájemně
se vyžadujíce, patří naopak dohromady.“)
Je tu i mnohem starší odkaz k svérázné i svébytné transformaci lidské bytosti: Giovanni Pico
della Mirandola ve spise O důstojnosti člověka píše: „Ty si (…) budeš, aniž bys byl jakkoli
omezován, určovat svou přirozenost podle své vlastní svobodné vůle, do jejíž péče jsem tě
svěřil. (…) Neučinil jsem tě ani nebešťanem, ani pozemšťanem, ani smrtelníkem, ani
nesmrtelným, abys jako svéprávný a vážený sochař a výtvarník mohl utvářet sebe sama do
takové podoby, jaké dáš sám přednost. Můžeš poklesnout na úroveň nižší, zvířecí; ale můžeš
být také podle vlastního rozhodnutí znovu povznesen k vyššímu, božskému.“ G. P. della
Mirandola, O důstojnosti člověka, OIKOYMENH, Praha 2005, s. 57.
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Umělecké dílo – brána k estetickému životu
I.
Oscar Wilde ve svém eseji-dialogu Kritik umělcem (1890)59 rozlišuje mezi
estetickou kritikou a kritikou nižšího řádu – interpretační kritikou. Estetická
kritika, umění sui generis, je nadřazena tvorbě uměleckých děl. Lépe řečeno:
estetická kritika v sobě obsahuje více kreativnosti než tvorba umění, zatímco
kreace uměleckých děl v sobě obsahuje také kritickou schopnost. Navíc: každé
dobré imaginativní dílo je sebe-vědomé a záměrné: „Žádný básník nezpívá,
protože musí zpívat. Alespoň velký básník tak nečiní. Veliký básník zpívá,
poněvadž volí zpěv“ (CA 143). Proto také „cokoli se opravdu přihodí, je pro
umění zkaženo“ (CA 195), veškerá špatná poezie „tryská z ryzího citu“ (ibid.):
být přirozený je být „zřejmý“ (ibid.) a být zřejmý je být „neumělecký“ (ibid.).
Estetická kritika je kreativní a „nezávislá“ (CA 153) a spočívá na vyšším stupni
než tvorba uměleckých děl; je o stupeň vzdálenější skutečnosti: „Kritiku (…)
nelze posuzovat nějakým nízkým měřítkem imitace nebo podobnosti, stejně jako
takto nelze posuzovat dílo básníkovo nebo sochařovo. Kritik zaujímá ten samý
poměr k uměleckému dílu, které kritizuje, jako umělec zaujímá k viditelnému
světu formy a barvy či k neviditelnému světu vášně a myšlenky. Nevyžaduje ani
pro dokonalost svého umění nejjemnějšího materiálu. Cokoliv poslouží jeho
účelu“ (ibid.). Wilde uvádí tento příklad: „Jako z obyčejné a sentimentální lásky
pošetilé choti malého venkovského lékaře ve špinavé vsi Yonville-l‘Abbaye,
blíže Rouenu, byl Gustav Flaubert s to učinit klasické dílo a utvořit mistrovský
kus stylu, zrovna tak z předmětů malého nebo vůbec žádného významu, jako
59

O. Wilde, The Critic as Artist, in: O. W., The Complete Works of Oscar Wilde, Volume 4,
Oxford University Press, Oxford 2007. (výše a dále CA)
Původní titul eseje Kritik umělcem zněl „Skutečná funkce a hodnota kritiky: s několika
poznámkami o důležitosti nicnedělání“. Esej byl publikován ve dvou částech v The
Nineteenth Century, v červenci a září 1890, byl poté revidován, přejmenován a znovu otištěn
v první edici Intencí (Intentions) v roce 1891. První titul eseje je důležitý: naznačuje, že Wilde
hodlá odpovědět na esej Matthew Arnolda „Funkce kritiky v současnosti“ (1865). Arnold
definuje kritiku jako „snahu…vidět objekt tak, jakým ve skutečnosti je“, Arnold dále
prohlašuje, že „kritická síla je nižší než ta kreativní“.
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jsou obrazy v tomto ročníku Královské akademie nebo v kterémkoli ročníku
Královské akademie (…), může pravý kritik, zachce-li se mu použít tak svou
kontemplativní schopnost nebo plýtvat jí tímto způsobem, vytvořit dílo, jež bude
bezúhonné krásou a oživeno intelektuální jemností“ (ibid.).
Kritika, podle Wilda „tvoření ve tvoření“ (CA 154), je tedy, jak bylo řečeno
výše, kreativnější než kreace: „Nejvyšší Kritika, nejčistší forma osobní imprese,
je svým způsobem více tvůrčí než tvorba, neboť má nejméně referencí
k vnějšímu světu a je vskutku svým vlastním důvodem pro existenci, a jak by
řekli Řekové, cílem sama o sobě“ (ibid.).
Nejvyšší kritika, tj. estetická kritika, je „záznam kritikovy vlastní duše“ (record
of one´s soul, ibid.). Taková kritika je více fascinující než historie, protože je
zaměřená sama na sebe. Je „rozkošnější“ (ibid.) než filosofie, neboť její předmět
je konkrétní a nikoli abstraktní, skutečný nikoli vágní. Taková kritika je jediná
„vskutku civilizovaná forma autobiografie“ (ibid.), protože se zabývá nikoli
událostmi, ale myšlenkami kritikova života, nikoli fyzickými akcidencemi
skutku a okolnostmi, ale „spirituálními náladami a imaginativními vášněmi
mysli“ (CA 155). Wilde dodává: „Baví mne vždy pošetilá ješitnost oněch
spisovatelů a umělců naší doby, kteří si, jak se zdá, myslí, že hlavní povinností
kritiky je žvatlat o jejich prostředním díle. Nejlepší, co lze říci o nejmodernějším
umění je, že je o něco méně vulgární nežli skutečnost, a tak kritik se svým
jemným smyslem pro distinkci a jistým pudem třídění bude pohlížet raději do
stříbrného zrcadla nebo skrze tkaný závoj a odvrátí svůj zrak od chaosu a hluku
skutečného života, i když zrcadlo je zakaleno a závoj potrhán. Jediným jeho
cílem je zaznamenávat své vlastní dojmy. Je to on, pro nějž obrazy jsou
malovány, knihy psány a mramor otesáván ve tvar“ (ibid.). Cílem kritiky tedy
není vidět předmět, jak skutečně je (Arnoldova koncepce), „nejvyšší Kritika se
zabývá uměním nikoli expresivně, ale pouze impresivně“ (CA 156).
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Kritika nekritizuje pouze individuální umělecké dílo, ale dokonce samu krásu a
naplňuje s pocitem údivu formu, kterou umělec mohl zanechat prázdnou či ji
mohl neporozumět či neporozumět zcela.
Pro estetického kritika představuje umělecké dílo jednoduše sugesci, podnět,
východisko pro nové umělecké dílo. Estetická kritika se neomezuje na to, aby
„objevila pravou umělcovu intenci a akceptovala ji jako finální“ (CA 157) –
v tom má podle Wilda estetická kritika pravdu, neboť „význam každé krásné
věci je (…) zrovna tak v duši toho, kdo na ni pohlíží, jako byl v duši toho, jenž ji
vytvořil“ (ibid.). Ba dokonce – je to spíše pozorovatel, kdo „propůjčuje krásné
věci miriadu jejích významů a činí ji zázračnou…“ (ibid.). Vždyť když je dílo
dokončeno, „má svůj nezávislý život a může odevzdat docela jiné poselství, než
bylo vloženo v jeho rty“ (CA 158).
Wildova exemplifikace z hudební oblasti zaslouží rozsáhlejší citaci: „Někdy,
když poslouchám předehru Tannhäusera, zdá se mi opravdu, že vidím tohoto
půvabného reka, jak něžně kráčí po trávníku, porostlém květy, a že slyším
Venušin hlas volající k němu z dutého kopce. Avšak jindy hovoří ke mně o tisíci
rozličných věcech, o mně samém možná a o mém životě, nebo o životě jiných,
které jsme milovali a jejichž milováním jsme se unavili, nebo o vášních, jež
člověk znal, nebo o vášních, již člověk neznal a kterých hledal. Dnes v noci
naplnila by mne možná tím EPΩΣ TΩN AΔΥNATΩN, tím Amour de
l´Impossible, který přepadá jako šílenství mnohé, již se domnívají, že žijí
bezpečně a mimo dosah úrazu, takže náhle zchřadnou jedem neomezené touhy
(unlimited desire) a v nekonečné honbě za tím, čeho nemohou dosáhnout,
slábnou, omdlévají nebo klesají. Zítra jako hudba, o níž nám vypráví Aristoteles
a Platón, vznešená dórská hudba Řeků, může zastávat lékařovu úlohu a
poskytnout nám prostředek proti bolesti a vyléčit ducha, který je zraněn a ,uvést
duši v soulad se všemi řádnými věcmi‘. A co platí o hudbě, platí o všech
uměních“ (ibid.). Wilde zde nabízí četné funkce umění – od funkce únikové až
po funkci čistě psychoterapeutickou.
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Další příklad „plurality významů“ při recepci uměleckého díla, který Wilde
popisuje v úvodu svého eseje-dialogu: „Kdykoli přehraji některou Chopinovu
skladbu, mám pocit, jako bych byl plakal nad hříchy, kterých jsem se nikdy
nedopustil, a byl smutný z tragédií, které jsem nezažil. Zdá se mi, že hudba
vyvolává vždy tento dojem. Vytváří člověku minulost, kterou neznal, a naplňuje
je ovzduším zármutků, které zůstaly skryty před jeho slzami. Dovedu si
představit muže, který má za sebou dokonale všední život, naslouchající
náhodou nějaké podivné skladbě, jenž při tom náhle objeví, že jeho duše, aniž o
tom věděl, prošla strašnými zkušenostmi a poznala úděsné radosti nebo divoké
romantické lásky nebo velká odříkání“ (CA 127 – 128).
Jan Mukařovský ve studii Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty,
v níž mimochodem několikrát souhlasně cituje z eseje Kritik umělcem, použil
tuto Wildovu deskripci chopinovské recepce jako příklad toho, jak se umělecké
dílo-znak vztahuje ke skutečnosti: „Zkušenosti, které člověk neměl, ale mohl
mít, potenciální biografie bez konkrétního obsahu, tak tedy charakterizuje Wilde
věcný vztah hudby; jeho slova jsou básnický výraz pro mnohonásobnost a s ní
spojenou předmětnou neurčitost věcného vztahu uměleckého díla jako znaku;
z téhož důvodu nazývá jiný básník, P. Valéry (Eupalinos), emoci, jež plyne
z hudby, „nevyčerpatelnou“; hudba, jsouc zbavena sdělovací funkce, odhaluje
ještě zřetelněji než umění tematická specifický ráz uměleckého znaku.“60
Charakteristikou krásné formy je podle Wilda zkrátka to, že do ní lze vnést
„cokoli si někdo přeje a vidět cokoli si někdo zvolí“ (CA 159). A krása, která
dává tvorbě její „univerzální a estetický prvek“ (ibid.), činí z kritika tvořitele,
umělce svého druhu a šeptá tisíc různých věcí, které nebyly přítomny v mysli
toho, kdo „vyřezával sochu či barvil plátno či tvaroval drahokam“ (ibid.).
„Krása má tolik významů, jako má člověk nálad. Krása je symbol symbolů.
Krása odkrývá všechno, protože nevyjadřuje nic. Když se ukáže, ukáže celý
60

J. Mukařovský, Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, in: J. M., Studie [I],
Host, Brno 2000, s. 135.
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ohnivě zabarvený svět“ (CA 158). S tím souvisí Wildova definice dokonalého
umění: dokonalé umění je to, jež co „nejúplněji zrcadlí člověka v celé jeho
nekonečné rozmanitosti“ (CA 137).
Podrobněji Wilde na dalším místě k normě dobrého umění uvádí následující:
umění má mít svá omezení, např. sochař se má vzdát imitativní barvy a malíř
skutečných rozměrů formy. „Díky nedokonalosti se dílo stává krásným a
dokonalým: toto dílo se neobrací ani ke schopnosti poznání (faculty of
recognition) ani ke schopnosti rozumu (faculty of reason), ale pouze
k estetickému smyslu (aesthetic sense), jenž přijímaje jak rozum tak poznání
jako stupně pochopení, podřizuje obě schopnosti čistě syntetickému dojmu
uměleckého díla jako celku a poté, když se chopí emocí, které dílo obsahuje,
užije jejich komplexnosti jako prostředku, pomocí něhož může být přidána
bohatší jednota ke konečnému dojmu“ (CA 160 – 161). Z tohoto důvodu
estetický kritik odmítá umění, které má pouze „jednu zprávu“ (CA 161). Když
tuto zprávu předá, stane se takové umění hloupým a sterilním. Kritik hledá spíše
tvorbu bohatou na snění a nálady a prostřednictvím jejich imaginativní krásy
činí veškeré interpretace pravdivé a „žádnou interpretaci konečnou“ (ibid.).
Kritika, kontemplace je nejvážnější hřích, kterého může být občan vinen, ve
světle nejvyšší kultury je to ovšem jediné skutečné zaměstnání. Žijeme,
abychom kontemplovali, doslova „nedělali nic“ (CA 175). „Nicnedělání“ je
způsob, jak žijí vyvolení. Jednání je omezené a relativní. Jednání, konání „je
slepá věc, závislá na vnějších vlivech a ovládaná impulsy, jejichž povahy si není
vědoma“ (CA 147). Konání „je věc nedokonalá ve své podstatě“ (ibid.), jejím
základem „je nedostatek imaginace“ (ibid.), je zkrátka „poslední pomocí těch,
kteří nevědí, jak snít“ (ibid.). Jednání je věc, která je také „neznalá svého směru“
(ibid.); vždy „v neshodě se svým cílem“ (ibid.): „Kdybychom žili dost dlouho na
to, abychom uviděli výsledky svého konání, možná, že ti, kteří se nazývají
dobrými, by byli stiženi trapnou výčitkou a ti, které svět nazývá zlými, byli by
pohnuti ušlechtilou radostí“ (ibid.). A dále Wilde tvrdí: „Když člověk jedná, je
45

loutkou“ (CA 149). Oproti omezenému jednání stojí svoboda imaginace:
„Nelimitovaná a absolutní je vize toho, kdo sedí volně a dívá se, kdo kráčí
osamocen a sní“ (CA 175). Kontemplativní život, život, jenž má za cíl nikoli
jednání, ale bytí, nikoli toliko bytí, ale „nastávání“ (becoming, CA 178) – to je,
co nám poskytuje kritický duch. Bohové žijí takovým životem – buď meditují
nad svou vlastní dokonalostí, jak praví Aristoteles, nebo, jak si představuje
Epikúros, pozorují chladným zrakem diváka tragikomedii světa, který stvořili.
„Stejně tak my můžeme žít jako oni a změnit se ve svědky s přiměřenými
emocemi, můžeme se stát svědky různých scén, které lidé a příroda poskytují.
Můžeme se učinit spirituálními tím, že se distancujeme, odpoutáme od jednání,
akce, a staneme se tak dokonalými odmítnutím energie“ (CA 178 – 179).
Pro Wilda pravým ideálem je bios theoretikos: z vysoké věže myšlenky můžeme
pohlížet na svět; klidný, „v sebe soustředěný“ (self-centred, CA 179) a
„dokonalý“ (ibid.), pozoruje estetický kritik život a „žádný šíp náhodně
vystřelený nemůže proniknout štěrbinami jeho brnění“ (ibid.). Takový kritik je
v bezpečí – objevil, jak žít. Kontemplace, „nicnedělání“, je však nejtěžší věc na
světě. Je to kritika, která nás vede: „Kritický Duch a Světový Duch jedno jsou“
(CA 205). Život (a jeho ideální forma, tj. estetická kritika) je vedle literatury tím
nejvyšším druhem umění (CA 137).
Kritika je i proto víc než jednání, protože používá jazyk – podle Wilda (alias
Gilberta) je těžší o věci mluvit, než věc dělat. Kritika dále odhaluje
v uměleckém díle to, co umělec do tohoto uměleckého díla nevložil. Skutečný
kritik je doslova unfér, nevážný a ne racionální.
Jako příklad estetické kritiky volí Wilde dílo svých dvou oxfordských učitelů
Johna Ruskina a Waltera Patera: „Kdo se stará o to, zdali názory pana Ruskina
jsou podložené (sound) nebo ne? Co na tom záleží? Ta jeho mocná a majestátní
próza, tak vřelá a tak ohnivě zabarvená ve své vznešené výmluvnosti, tak bohatá
ve své dokonalé symfonické hudbě, tak jistá a bezpečná v jemném výběru slov a
epitet, je alespoň tak velkým dílem uměleckým, jako kterýkoliv z těch
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podivuhodných západů slunce, jež vybledají nebo tlí na svých zpuchřelých
plátnech v anglické galerii… (…) Nebo kdo se stará o to, zdali pan Pater vložil
do svého portrétu Mony Lisy něco, o čem se Leonardovi nikdy nesnilo“ (CA
156)?
Wilde (alias Gilbert) na konci dialogu s hrdostí přiznává, že je, hlásíc se v
dialogu k načrtnuté teorii kritiky, snílek, neboť „snílek je ten, kdo může najít
svou cestu pouze za svitu měsíce a jehož trestem je, že vidí rozednění dříve než
zbytek světa“ (CA 206). Jeho trestem, ale i jeho odměnou (ibid.). Pojmem
„snílek“ Wilde jakoby ještě více zdůrazňuje neužitečnost kritikovy činnosti.
Kritik může být, jak bylo výše řečeno, i interpretem uměleckého díla – záleží na
jeho volbě. Ovšem tento druh kritiky je nižší než estetická kritika. Když se kritik
rozhodne být interpretátorem, odstoupí od syntetické imprese uměleckého díla
jako celku k analýze či expozici díla samého. V rámci této nižší kritiky je stále
možné „mnoho nádherných věcí říci a udělat“ (CA 163), nicméně ani v této
interpretační kritice není vždy úkolem kritika „vysvětlit umělecké dílo“ (ibid.).
Kritik má spíše usilovat o to, aby „prohloubil mystérium uměleckého díla (…),
aby zakryl umělecké dílo i jeho tvůrce tím mlžným závojem zázraku, jenž je
drahý jak bohům tak jejich uctívatelům“ (ibid.). Wilde tvrdí o nárocích na
interpretační kritiku toto: „Ten, kdo chce opravdu rozumět Shakespearovi, musí
rozumět poměrům, ve kterých Shakespeare stál k renesanci a k reformaci, musí
rozumět době královny Alžběty a době krále Jakuba, musí být seznámen
s historií sporů o nadvládu mezi starými klasickými formami a novým duchem
romance, mezi školou Sidneyovou, Danielovou, Jonsonovou a školou
Marlowovou a Marlowova syna, musí znát materiály, které měl Shakespeare
k dispozici atd. a atd.“ (CA 163 – 164)
Nelze na tomto místě nezmínit příbuznost interpretační kritiky a tzv.
sociologické estetiky, která se začíná formovat v druhé polovině devatenáctého
století. Např. je nápadná filiace mezi Tainovou teorií tří prvotních příčin
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determinujících lidské jednání61 a Wildovým požadavkem na shakepearovského
kritika-interpreta, jenž musí „rozumět době královny Alžběty“.
Kritik-interpret-vykladač nám vždy bude ukazovat umělecká díla v nějakém
poměru k naší době, bude nám „vždy připomínat, že veliká díla umění jsou
něčím živoucím – jsou ve skutečnosti jediným, co žije“ (CA 166). Wilde si je
jist, že jak postupuje civilizace, „vyvolení duchové (…), kritičtí a vzdělaní
duchové se budou stále méně a méně zajímat o skutečný život a vynasnaží se
získávat své dojmy téměř výlučně z toho, čeho se dotklo Umění“ (ibid.). Důvod
je Wildovi zřejmý – „Život je úplně nedostatečný svou formou“ (ibid.): „Jeho
katastrofy se dějí nepravým způsobem a nepravým lidem. V jeho komediích je
groteskní hrůza a jeho tragedie, jak se zdá, vrcholí fraškou. Jsme vždy raněni,
když se mu přiblížíme. Věci trvají buď příliš dlouho, nebo ne dost dlouho“
(ibid.).
Wilde ve svém dialogu rovněž načrtává problematiku emocí ve fikci. Hlavní
výhodou umění (oproti životu) je fakt, že můžeme přesně opakovat emoce: „Na
poličce v knihovně (…) je Božská komedie a já vím, že otevřu-li ji na jistém
místě, budu naplněn prudkou nenávistí k někomu, kdo mně nikdy neublížil,
nebo pohnut velkou láskou k někomu, koho nikdy neuvidím. Není nálada ani
vášeň, kterou by nám umění nemohlo poskytnout, a ti z nás, kteří jsme objevili
jeho tajemství, můžeme napřed určit, jaké zkušenosti nás potkají. Můžeme si
zvolit svůj den a vybrat svou hodinu“ (CA 167 – 168).
Tento aspekt, který Wilde uvádí, je však v jistém rozporu s jiným zásadním
názorem autora, že když je dílo dokončeno, „má svůj nezávislý život a může
odevzdat docela jiné poselství, než bylo vloženo v jeho rty“ (CA 158). Toto
tvrzení Wilde dokumentoval popisem svých rozdílných zážitků při poslechu
předehry k Tannhäuserovi. Čili: buď při recepci určitého uměleckého díla
prožíváme vždy ty samé emoce, nebo můžeme do umění projektovat různé
emocionální stavy. Tato protikladnost je pravděpodobně zčásti zapříčiněna
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příklady, které Wilde pro svá tvrzení uvádí: atematická povaha hudby, Wilde o
hudbě říká, že je „příliš neurčitá“ (CA 127), stojí proti tematické povaze
literatury. Nicméně, zůstává tu kontradikce, kterou Wilde ve svém eseji neřeší.
Wilde na dalším místě o emocích konstatuje: „Je to podivná věc, toto přenášení
emoce (transference of emotion). Churavíme týmiž nemocemi jako básníci a
pěvec předává nám svůj bol. Mrtvé rty mají pro nás své poselství a srdce, jež se
rozpadla v prach, mohou sdělovat svoji radost. (…) Není vášně, kterou bychom
nemohli cítit, není rozkoše, kterou bychom nemohli ukojit, a můžeme si též
zvolit čas své iniciace a čas své svobody. Život! Život! Nechoďme k životu pro
svou seberealizaci (fulfilment) nebo své zkušenosti. Je to věc omezená
okolnostmi, nesouvislá ve vyjadřování, postrádá onu jemnou shodu formy a
ducha, která je tím jediným, co může uspokojit umělecký a kritický
temperament. Dává nám platit příliš vysoký obnos za své zboží a kupujeme
nejvšednější z jeho tajemství za cenu, jež je ohromná a nekonečná“ (CA 172 –
173).
Kvůli tomu, že život je podle Wilda takový, jaký je, musíme jít k umění „pro
vše“ (CA 173): „Slzy, které roníme při hře, jsou typem nádherných sterilních
emocí, které vybudit je funkcí umění. Pláčeme, nejsme však zraněni. Truchlíme,
avšak náš žal není trpký. (…) Je to Umění a pouze Umění, pomocí něhož
můžeme uskutečnit svoje zdokonalení; Umění a pouze Umění, pomocí něhož se
můžeme ochránit před všedními nebezpečími skutečného života“ (ibid.). To
vyplývá podle Wilda především ze zákona, že „emocionální síly, stejně jako síly
fyzikální, jsou omezeny rozsahem a energií – můžeme cítit tolik a tolik a ne
více.“ (ibid.) Poté se skutečně Wilde může zeptat: „Co sejde na tom, jakou
radostí nás chce pokoušet život, nebo jakým bolem chce ochromit a zničit naši
duši, jestliže v pozorování životů lidí, kteří neexistovali, jsme objevili pravé
tajemství radosti a prolévali slzy nad smrtí těch, kteří, jako Kordelie a dcera
Brabantiova, nikdy neexistovali“ (ibid.)?
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Umění je tedy zcela „imorální“ (CA 174), mimo morální dosah: cílem umění je
„emoce pro emoci“ (ibid.), zatímco emoce kvůli jednání je cílem života či
praktické organizace života, která se nazývá společností. „Společnost, která je
počátkem a základem morálky, existuje, aby soustředila lidskou energii a aby
pojistila svoje vlastní trvání a zdravou stálost, vyžaduje (…) od každého občana,
aby přispíval nějakou formou produktivní práce k obecnému blahu a namáhal se
a pracoval, aby dílo dne bylo vykonáno. Společnost často odpouští zločinci;
nikdy neodpouští snílkovi. Krásné, neplodné emoce, jež umění v nás vzbuzuje,
jsou odporné v jejích očích, a lidé jsou tak ovládáni tyranií tohoto hrozného
sociálního ideálu, že vždy beze studu přicházejí k někomu v soukromých
kroužcích (Private Views) nebo na místech, jež jsou otevřena širšímu
obecenstvu, a táží se silným (…) hlasem: ,Co děláte?‘, zatímco ,Co si myslíte?‘
je jedinou otázkou, jež by kdy měla být dovolena civilizovanému tvoru. Míní to
dobře, bezpochyby, tito počestní (…) lidé. Snad to je příčinou toho, že jsou tak
přespříliš nudní. Avšak někdo by je měl poučit, že zatímco v mínění společnosti
je kontemplace nejtěžším hříchem, jehož se může občan dopustit, v očích
nejvyšší kultury je Kontemplace pravým zaměstnáním člověka“ (ibid.).
Jaká je podle Wilda nezbytná kvalifikace pro estetického kritika? Nikoli nějaké
univerzitní vzdělání, ale na prvním místě přítomnost uměleckého temperamentu
– temperamentu, který je „vybraně vnímavý pro krásu a pro různé dojmy, jež
nám krása poskytuje“ (CA 190). Umělecký (estetický) temperament, smysl pro
krásu, Wilde charakterizuje takto: „Stačí poznamenat, že existuje a že je v nás
smysl pro krásu, oddělený od ostatních smyslů a nad nimi, oddělený od rozumu
a vznešenějšího významu, oddělený od duše a stejné s ní hodnoty – smysl, jenž
některé vede ke tvorbě a jiné, jemnější duchy, pouze ke kontemplaci“ (CA 190 –
191). Aby byl tento smysl pro krásu zdokonalen, vyžaduje tento smysl „vybrané
okolí“ (CA 191); bez něho „hyne a nebo se zakaluje“ (ibid.).
Jako návod, jak kultivovat smysl pro krásu, cituje Wilde Platónovu Ústavu:
„Pamatujete se na onu roztomilou stať, v níž Platón popisuje, jak by měl být
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mladý Řek vychováván, a s naléhavostí trvá na významu okolí, když tvrdí, že
jinoch má být vychován uprostřed krásných pamětihodností a zvuků, aby tak
krása materiálních věcí připravila jeho duši k přijetí krásy, která je spirituální“
(CA 191). Zpočátku existuje vkus (smysl pro krásu) jako kultivovaný instinkt,
posléze se přirozeně tento vkus stane „kritickým a sebe-vědomým“ (ibid.).
Cílem výchovy je podle Wilda, v platónských stopách a navzdory filistrům,
láska ke kráse a metodou, pomocí které má být tohoto cíle dosaženo, je rozvoj
temperamentu, kultivace vkusu a „tvorba kritického ducha“ (ibid.). Není to
pouze Oxford a Cambridge, kde může být smysl pro krásu utvářen, cvičen a
zdokonalován. Wilde prohlašuje: „Po celé Anglii je renesance dekorativních
Umění. Ošklivost již měla svůj den. I v domech bohatých je vkus a domy těch,
kteří nejsou bohatí, se staly půvabnými a úhlednými a sladkými k životu“ (CA
192).
Podle Wilda se pro vzdělání temperamentu musíme obrátit k tzv. dekorativním
uměním; musíme se obrátit spíše k uměním, jež nás „dojímají“ (CA 193), nikoli
k uměním, jež nás „poučují“ (ibid.). Jako nevhodné pro estetickou výchovu
odmítá Wilde moderní malířství včetně impresionistického malířství: „Moderní
obrazy jsou beze vší pochyby rozkošné na pohled. Alespoň některé z nich. Je
však zhola nemožné žít v jejich okolí, jsou příliš obratné, příliš určité, příliš
intelektuální. Jejich význam je příliš patrný a jejich metoda příliš jasná.
Vyčerpáme to, co nám mají sdělit, ve velmi krátkém čase, a potom se stávají tak
nudnými jako naši příbuzní.“ (CA 193).
Vskutku jediné umění, s nímž „lze žít“ (CA 195), je umění, které je „přímočaře
dekorativní“ (ibid.): „Je (tj. dekorativní umění) ze všech našich viditelných
umění jediné, jež tvoří jak náladu, tak temperament. Pouhá barva, nezkažená
významem a nedotčená určitou formou, může promlouvat k duši tisíci různými
způsoby. Harmonie, jež tkví v delikátních proporcích linií a hmoty, se zrcadlí v
naší mysli. Opakování vzoru nás uklidňuje. Zázraky designu podněcují
imaginaci“ (ibid.).
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„Dekorativní umění“ (užitá umění) úmyslně zavrhují jednak přírodu jako ideál
krásy, jednak imitativní metodu obyčejného malíře, tím dekorativní umění
připravují duši nejen k recepci pravého imaginativního díla, ale rozvíjejí v ní
smysl pro formu, který je základem „tvůrčího ne méně nežli kritického činu“
(ibid.). Forma je totiž pro Wilda „vším“ (CA 196) – forma „je tajemstvím
života“ (ibid.): „Najděte výraz pro zármutek a stane se vám drahým. Najděte
výraz pro radost a zvýšíte si její extázi. Přejete si milovat? Užijte Litanii Lásky a
slova stvoří lásku, z níž dle mínění světa tryskají.“ (ibid.) V oblasti umění „je to
Forma, jež tvoří nejen kritický temperament, nýbrž také estetický instinkt, onen
neomylný instinkt, který nám zjevuje všechny věci v jejich podmínkách krásy“
(ibid.).
(Znovu tu musíme konstatovat jistý rozpor: jak může dekorativní umění, jež je
„nedotčené určitou formou“, vést k rozvíjení smyslu pro formu?)
Dekorativní umění stojí nad krásou přírody a konkrétní, smyslová krása přírody
je povýšena nad neexistující nadsmyslový svět: „Pro nás citta divina je bezbarvá
a fruitio Dei bez významu. Metafyzika neuspokojí náš temperament a
náboženská extáze je zastaralá. (…) Dost na tom, že naši otcové věřili.
Vyčerpali víru-blud tohoto druhu. Jejich odkazem pro nás je skepse, jíž se
obávali. (…) Nikoli, Erneste, nikoli. Nemůžeme se vrátit ke světcům. Daleko
více se lze naučit od hříšníka. Nemůžeme se vrátit k filosofovi a mystik nás
zavádí na scestí. Kdo, jak praví kdesi pan Pater, by vyměnil křivku jediného
lístku růže za beztvaré, nedotknutelné Bytí, jehož si cení Platón tak vysoko? (…)
Jako Aristoteles, jako Goethe po přečtení Kanta, toužíme po konkrétním a nic
nežli konkrétní nás nemůže uspokojit“ (CA 175 – 176).
Existuje ještě jedna přednost kritiky: estetická kritika nás činí „kosmopolitními“
(CA 202) – kritika zničí předsudky ras tím, že trvá na jednotě lidského ducha
v rozmanitosti jeho forem. Wilde k tomu poznamenává: „Upadneme-li
v pokušení vypovědět válku jinému národu, budeme mít na paměti, že hodláme
zničit prvek své vlastní kultury, a možná, že její nejdůležitější prvek. Pokud se
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bude pohlížet na válku jako na zlo, bude vždy mít jisté kouzlo. Až se na ni bude
pohlížet jako na něco vulgárního, přestane být populární“ (CA 203).
V závěru eseje Wilde ještě vystupňuje svou apoteózu kritiky: umělecký kritik –
jako mystik – odporuje všemu. Být dobrým podle vulgárního měřítka toho, co je
dobré, je „docela snadné“ (CA 204). Je k tomu zapotřebí jisté dávky všední
bázně, jistého nedostatku imaginativního myšlení a jisté nízké vášně pro
středostavovskou serióznost. Estetika je vyšší než etika. Náleží duchovnější
sféře. Rozpoznat krásu věci je nejjemnějším stupněm, k němuž můžeme dospět:
„I smysl pro barvu je důležitější ve vývoji individua nežli smysl pro právo a
křivdu“ (ibid.). Tak uzavírá své exaltované nadšení reprezantant anglického
estetického hnutí.
II.
Velmi podrobně a často doslova jsem shromáždili nejdůležitější myšlenky a
argumenty Oscara Wilda nadšeného ideou estetické kritiky jako svébytné formy
lidské existence. Chceme nyní obrátit zřetel k několika zásadním otázkám, které
nás v eseji Kritik umělcem zaujaly a které si vyžadují dalšího kometáře. Bude to:
estetická kritika jako forma autobiografie, estetická kontemplace jako forma
existence, srovnání Wilda s Paterem a konečně nad Buberovými a
Lévinasovými výklady estétství prověříme všeprostupující estetismus Oscara
Wilda.
IIa.
Při výkladu Wildova pojetí estetické kritiky jako autobiografie se nabízí jedno
z klíčových témat moderní estetiky – role sebereflexe v rámci estetického
prožitku.
Připomeňme si současnou formulaci problému tak, jak ji popsal ve své Estetice
Vlastimil Zuska: „Při vztahování se k estetickému objektu, respektive při
nástupu recepce estetického objektu, dochází (…) k rozštěpu na vědomí
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reflektující a reflektované, kdy předmětem reflektujícího vědomí je vztah
reflektovaného vědomí k jeho předmětu – nosiči estetického objektu. Pro
estetickou recepci je tedy zcela zásadním faktor sebereflexe vnímatele a
,zvnitřnění‘ estetického objektu, jeho vtažení do reflektované prožitkové sféry
subjektivity. Většinu pojmů, relací a teorií spjatých v dějinách estetiky
s problematikou specifičnosti estetické recepce můžeme převést na ,společného
jmenovatele‘ sebereflexivity, ať už je to kantovská reflektující soudnost či
nezainteresovanost, psychická distance, negace reality nástupem estetické
recepce, zapomenutí na svět vstupem do možného světa uměleckého díla
(estetického objektu), intranzitivní percepce, interpretace estetického znaku,
problém ,pravosti‘ emocí ve fikce atd. (…) Spojení estetické recepce (s
převahou zastoupení recepce uměleckých děl) se sebereflexí naznačuje
důležitou, snad nejdůležitější funkci estetické recepce: sebepoznání jedince,
společnosti i lidstva jako celku.“62
Prohlašuje-li Wilde, že estetická kritika je „záznam kritikovy vlastní duše“, že
jde o formu intelektuální (a emocionální) autobiografie, nemá na mysli nic
jiného než sebereflexi přítomnou v estetické recepci. Ovšem je třeba poukázat
na to, že Wilde jde s důrazem na sebereflexivitu „dále“: u Wilda totiž – při
optimálně realizované estetické kritice – dochází, řečeno s Bulloughem, k tzv.
předistancování. K jakému typu předistancování? K předistancování, jehož se
dosahuje „přílišným zaměřením se na vlastní prožitky, přílišným poddáním se
imaginativnímu dotváření estetického objektu – až do té míry, že původní
estetický objekt ustoupí do pozadí a předistancovaný divák vlastně zakouší jiný
estetický objekt, čímž se mu původní objekt příliš vzdálí“63.
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Wildův estetický kritik tedy využívá uměleckého díla (estetického objektu)
„pouze“ jako odrazového můstku k tomu, aby esteticky recipoval „svou duši“,
své „spirituální nálady a imaginativní vášně mysli“.
Ve Wildově pojetí kritiky dochází k následujícímu sřetězení distancí, jimiž
estetický kritik prochází: distance 1 (estetická kritika se zaměřuje na umění,
nikoli na skutečnost samu), distance 2 (estetický kritik se vzdaluje od umění;
kritik nevysvětluje umění, ale distancuje se od umění směrem k estetické
kontemplaci vlastního nitra). Výsledkem tohoto zřetězení distancí je záznam
kritikovy duše, intelektuální (ale i emocionální) autobiografie.
Wildovu estetickou kritiku lze zvýraznit též pomocí dvou pojmů, které zavádí
francouzský estetik a literární teoretik Gérard Genette: podle Genetta existují
dva

mody

existence

uměleckého

díla:

imanence

a

transcendence.64

Zjednodušeně: imanence je to, z čeho dílo „sestává“ – fyzicky či ideálně.
Transcendence je to, co transcenduje imanenci. Jedním z druhů transcendence je
tzv. pluralita účinku, kdy jeden objekt imanence determinuje řadu sekundárních,
derivativních „doplňků“ k imanenci. Jaká je zde souvislost s estetickou kritikou?
Wildovu kritiku můžeme definovat jako přístup, který si je vědom pluralitní
transcendence imanence („plurality estetických světů“ – Morpurgo-Tagliabue) a
ve které recipient pojímá objekt imanence „pouze“ jako určitý stimulans (či jako
stimulující fragment vyžadující doplnění) pro své potenciálně nekonečné, sebereflexivní, autobiografické (či fiktivně autobiografické) „estetické emoce“
(použijeme-li Bellův termín) – emoce, jež se mohou velmi vzdalovat původnímu
objektu imanence a pomocí nichž estetický kritik uniká skutečnosti. Wilde tak
svou estetickou kritikou orientovanou na recipientovy „imprese“ (zaměřenou na
recipientovu estetickou slast) předznamenává tuto výzvu Rolanda Barthesa:
„Představte si estetiku (má-li tohle slovo ještě nějaký smysl), založenou skrz
naskrz (úplně, radikálně, ve všech smyslech) na rozkoši konzumenta, ať by to
64
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byl kdokoli, bez ohledu na společenskou třídu, na kulturu či jazyk. Taková
estetika by měla nedozírné, bolestné, drásavé následky.“65
Na závěr tohoto oddílu můžeme konstatovat, že estetická kritika Oscara Wilda
předjímá, kromě Barthesovy estetiky založené na rozkoši konzumenta, také
recepční estetiku a nejnověji i estetiku kognitivní.
IIb.
Zopakujme ještě jednou podstatnou Wildovu myšlenku: „Pro nás v každém
případě bios theoretikos je pravým ideálem. Z vysoké věže myšlenky můžeme
pohlížet na svět. Klidný, v sebe soustředěný a dokonalý, pozoruje estetický
kritik život a žádný šíp náhodně vystřelený nemůže proniknout štěrbinami jeho
brnění. On alespoň je v bezpečí. Objevil, jak žít.“ (CA 179)
Citace obsahuje, jakkoli je Wilde tvrdí takřka jedním dechem, dvojí pojetí
Wildovy estetické kritiky: estetický kritik žije „ve vysoké věži myšlenky“: tudíž
– jednak uniká do svého fantazijního „časoprostoru“ (kritik je „v sebe
soustředěný“, zacílený na svou „autobiografii“), jednak estetický kritik
v estetické distanci pozoruje život, svět. Estetická kontemplace (život ve
„vysoké věži myšlenky“) je podle Wilda ideálním způsobem, jak žít: estetická
kritika jako nejlepší z možných modů existence.
Zaměřme se na druhou formu estetické kritiky: kritik-divák se pomocí estetické
kontemplace (tj. kontemplace zacílené na svět) „povznáší“ nad svou existenci,
aby v zásadě uniknul nástrahám života, a tak získal bohorovný, „božský“
nadhled nad existencí. K tomuto „božskému“ nadhledu estetického postoje říká
Edward Bullough ve své studii „Psychická distance“ jako faktor v umění a
estetický princip: „Důkazem zdánlivého paradoxu, že je to distance, která
primárně dává dramatickému jednání zdání nereálnosti a ne vice versa, je
zjištění, že se to samé odfiltrování našich pocitů a stejně zdánlivá „nereálnost“
65
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skutečných lidí a věcí objeví, když se nás občas, náhlou změnou vnitřní
perspektivy zmocní pocit, že ,celý svět je divadlo‘“.66
Wilde předjímá svou estetikou mimo jiné koncept „života jako uměleckého díla“
formulovaný ve filosofii Michela Foucaulta. Méně nápadnou filiací je
patologický jev zvaný disociace. Daniel C. Dennett ve své knize Druhy myslí jej
popisuje následovně: „Jsou-li malé děti zneužívány, připadnou v typickém
případě na zoufalou, ale účinnou strategii: ,zmizí‘. Nějak si řeknou, že to nejsou
oni, kdo tou bolestí trpí. Existují, jak se zdá, dva hlavní druhy disociovaných: ti,
kdo prostě odmítnou bolest jako jejich a pak ji sledují zpovzdálí (zdůraznil
D.S.); a ti, kdo se alespoň na chvíli rozštěpí na něco jako několik osob (,Já‘ tuhle
bolest teď necítím, to ,ona‘).“67
Wildova estetická kritika je, jak se ukazuje, takovou disociací svého druhu:
estetický kritik pozoruje svět zpovzdálí, v [estetické] distanci („z vysoké věže
myšlenky“) a odmítá jakoukoli bolest jako svoji vlastní; vnímá svou bolest
v modu „jakoby“, v modu estetického, nezainteresovaného postoje (zůstává
„klidný“ a „žádný šíp náhodně vystřelený nemůže proniknout štěrbinami jeho
brnění“). Estetický kritik je tak „v bezpečí“; objevil, jak žít: zmizel, definitivně
uniká bolesti. Jeho život (i život ostatních) je pro něj drama, představení, při
němž pláče nebo se směje, ale ani v jednom případě není skutečně zasažen,
zůstává divácky chladný.
Kritik, ačkoli pozoruje svět zpovzdálí, ačkoli je přívržencem estetického
monasticismu (z řeckého „monachos“ – osamocený, mnich), představuje vrchol
společenského žebříčku či života a dějin vůbec: „Kritik je však (…) čímsi jako
smyslem či účelem života samého. Evoluce – alespoň tak to hlásala tehdy běžná
koncepce přibarvující soudobou biologii metafyzikou, jejíž kořeny dosahovaly
až k Schellingovi a Hegelovi – je vzestupem přírody k mysli a sebe-vědomí.
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Podle Wildova argumentu je kritik-estét nejvyšším bodem tohoto procesu, neboť
ve svém přemítání uvažuje nad veškerou lidskou zkušeností. Činný člověk je
pouze uskutečněním neartikulované energie přírody: jen prostřednictvím kritiky
,si lidstvo může uvědomit bod, do něhož dospělo…‘.“68 Nebo podle Wilda:
„Kritický Duch a Světový Duch jedno jsou“ (CA 205).
IIc.
Nyní máme důvod srovnat Wildovu filosofii (estetiku) života a filosofii života,
jak ji předkládá učitel Oscara Wilda Walter Pater v Závěru své knihy esejů
Renesance.69
Pater začíná svůj Závěr tímto radikálním prohlášením: „Pokládat všechny věci a
principy všech věcí za nestálé způsoby či módy se stává víc a víc tendencí
moderního myšlení“ (C 150). Nestálost, podle Patera, může být nalezena jak
v našem fyzickém světě tak i ve „vnitřním světě myšlení a cítění“ (C 151). Co se
týče mentálního života, Pater dokonce radikalizuje úvodní tvrzení svého eseje,
když říká, že naše zkušenost je nejen, za předpokladu jejího pozorného
prozkoumání, atomizovaná, tj. každý objekt naší zkušenosti je „rozvolněný ve
skupině impresí – barvě, vůni, textuře” (ibid.), ale naše zkušenost je také
individualizovaná solipsistickým způsobem: „Zkušenost, už tak redukovaná na
skupinu impresí, je uvězněná v každém z nás silnou zdí personality, skrze níž
žádný skutečný hlas nepronikne…(…) Každá z těch impresí je imprese
individua v jeho izolaci, každá mysl je jako osamělý vězeň svého vlastního
snového světa“ (ibid.).
Vyvstává tato akutní otázka: co můžeme dělat v takových životních
podmínkách, jak můžeme žít ten nejlepší život ze všech uprostřed takového
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rapidního pohybu všeho, když, navíc, pouze „určitý počet pulsací je nám dán“
(C 152); když život je tak krátký? Paterova slavná odpověď zní takto: „Hořet
vždy jako tvrdý, drahokamu podobný plamen, udržet si tu extázi, to je úspěch
v životě. Může být dokonce řečeno, že náš neúspěch je tvořit si zvyky: neboť,
konec konců, zvyk pochází ze stereotypizovaného světa, zatímco je to pouze
neobratnost oka, co činí dvě osoby, věci, situace podobné.” (ibid.). Dle Patera
musíme akceptovat dané životní podmínky, ba co více, my musíme „podržet si
tuto extázi“ (ibid.), tj. musíme být otevření každé pozoruhodné ideji či vášni.
Na konci svého eseje se zdá být Pater poněkud konkrétnější v tom, co myslí jako
nejlepší život; pro Patera je život v té nejlepší podobě každá podoba lásky
(šťastná či nešťastná), všechny druhy entusiastické činnosti a – to je
nejdůležitější – „poetická vášeň“ (poetic passion, C 153), vášeň pro kontemplaci
krásy v umění: „Velké vášně nám mohou poskytnout tento zrychlený pocit
života, extáze a žal lásky, různé formy entusiastické aktivity, nezainteresované
či zainteresované, které k nám přirozeně přicházejí. Jen si buď jist, že je to vášeň
– co ti poskytuje tento plod zrychleného, znásobeného vědomí. Z této moudrosti,
poetická vášeň, touha po kráse, láska k umění pro umění, dává nejvíce. Neboť
umění přichází k tobě a navrhuje otevřeně to, že nedává nic jiného než nejvyšší
kvalitu tvým chvílím, jak míjejí, a pouze kvůli těmto momentům samotným“
(ibid.).
V Paterově eseji je v zásadě formulován určitý druh filosofie života, jenž
navrhuje jako nejlepší formu života estetickou kontemplaci uměleckého krásna a
jenž indikuje intenzitu prožitou během estetické kontemplace jako příklad pro
aktivity a vášně jiného druhu, např. lásku.
Na první pohled je Wildova kritika téměř identická s Paterovou. Oba kritici
chápou estetickou kontemplaci jako příklad toho, jak žít dobrý život. Ale
v detailní komparaci se Wilde a Pater podstatně odlišují. Zatímco Pater míní
svou „poetickou vášní“ to, že musíme žít s co nejvyšší možnou intenzitou,
Wilde tvrdí něco takřka opačného: hledáme-li dobrý a bezpečný život, musíme
59

tiše opustit život jako takový; uniknout praktickému životu přesmyknutím
praktického postoje v postoj estetický, kdy rezignujeme na jednání. Řečeno
dramaticky, Pater po nás chce, abychom žili intenzivně a vášnivě, s drivem
poetické vášně, Wilde chce, abychom žili nevášnivě, „ve vysoké věži
myšlenky“. Oba tak zdůrazňují, co se týče estetické kontemplace, něco jiného:
Pater podtrhuje základní fakt, že při estetické kontemplaci zakoušíme intenzivní,
silný prožitek, Wilde na druhé straně podtrhuje to, že při estetické kontemplaci
nemáme zájem na existenci kontemplovaného objektu; nekontemplujeme
estetický objekt jako reálný objekt (pozorujeme svět jako nezúčastnění bohové –
chladným zrakem diváka tragikomedie světa, viz výše). Monroe C. Beardsley
identifikuje dva důležité znaky, které charakterizují estetickou zkušenost a které
Pater a Wilde odlišně zdůrazňují. Zaprvé jde o intenzitu estetické zkušenosti
(„Je to zkušenost [estetická, pozn. D. S.] určité intenzity. (…) Estetické objekty
nám dávají koncentraci zkušenosti. Drama prezentuje pouze, takříkajíc, segment
lidského života, tu část lidské života, která je pozoruhodná a důležitá, a fixuje
naši mysl na tuto část; malířství a hudba nás zvou, abychom dělali něco, co
bychom v běžném životě činili zřídka – věnovat pozornost pouze tomu, co
vidíme a slyšíme a ignorovat všechno ostatní. Vynakládají naši energii na
neobyčejně úzké pole pozornosti.“),70 zadruhé jde o modus „předstírání“, který
definuje estetické objekty („Estetické objekty mají zvláštní, ale myslím, že
důležitý, aspekt: jsou takříkajíc objekty manqués. Je zde něco, co postrádají, co
je činí být nereálnými, co způsobuje, že nemají plný status věcí – či, lépe řečeno,
co zabraňuje tomu, abychom mohli vznést otázku reality. (…) Tanečník nám
předkládá abstrakce lidského jednání – gesta a pohyby radosti a smutku, lásky a
strachu – ale ne akce samy (zabití či umírání). To je jeden význam ,předstírání‘
(make-believe), v němž estetické objekty jsou předstírající objekty (makebelieve objects); a na tom závisí jejich schopnost vyvolat v nás jistý druh
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obdivující kontemplace bez toho, aniž bychom museli zasáhnout praktickým
jednáním, kontemplace, která je charakteristická pro estetickou zkušenost.“)71
Pater i Wilde straní heslu „umění pro umění“ tím, že věří v krásu jako esenci
umění. Oba rovněž deklarují a akcentují to, že estetická kontemplace umělecké
krásy funguje jako příklad toho, jak žít ten nejlepší život z možných. V tomto
smyslu Wilde a Pater chtějí umění a ocenění krásy nejen kvůli nim samým, ale
také kvůli životu – propagují tedy nikoli jen „umění pro umění“, ale především
axiom „umění pro život“ či, přesněji, „ocenění, zakoušení, kontemplaci krásy
umění pro život“. Wilde a Pater se však odlišují v otázce, který specifický
aspekt estetické kontemplace tvoří paradigma pro život. Pater zdůrazňuje
intenzitu, jíž zakoušíme během estetické zkušenosti, Wilde upozorňuje naopak
na fakt, že při estetické kontemplaci se ocitáme v „naladění“, jež bývá
popisováno jako estetická nezainteresovanost.
Závěrem lze konstatovat, že ačkoli Walter Pater byl Wildovým obdivovaným
oxfordským učitelem, patrně i jeho odlišná osobnost způsobila, že se mu Wilde
v každém ohledu nepodřizoval.
IIc.
Morpurgo-Tagliabue72 rozlišuje dva typy estétství (estetismu). Prvním typem
estetismu je estetismus naturalistický, kdy svět je chápán jako objektivní
formální účelovost, tj. jako reálně, objektivně orientovaný k naší zálibě. V tomto
případě estétův požitek je konečným cílem vesmíru, ať už vzniká působením
přírody nebo vůlí boží (německý idealistický romantismus). Pro tento
naturalistický estetismus se stává jistotou pankalismus – viz výrok Friedricha
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Schlegela: „Víme bezpečně, že žijeme v tom nejkrásnějším ze všech světů.“73
Druhým typem estetismu je estetismus pragmatický či psychologický, který
vychází z libertinské dandyovské a bohémské tradice. V případě tohoto
estetismu je estétův požitek anti-physis; jde o vzdor vůči řádu vesmíru. Ideálem
psychologického estétství je plnost sebe sama, která se projevuje negativně jako
nezávislost anebo jako pýcha jedince, který dochází k tomu, že se odmítá
podřídit jakékoli zvyklosti a dokonce i samotné přírodě. Morpurgo-Tagliabue
dále uvádí: „To je případ pozdního romantismu, surrealismu a také sartrovského
existencialismu: krásno je v tomto případě protispolečenské a protipřírodní, není
to předmět lásky, ale předmět pocitu a získáme ho tím, že odmítneme reálno a
oddáme se imaginaci.“74
Záchrana člověka, humanistický ideál spočívá v psychologickém estetismu
v tom, že se vyhneme společnosti tím, že ze sebe uděláme „člověka pera“,
dokonce aniž bychom psali: stačí snít.
Wildova estetická kritika je typem psychologického estetismu: ideální estetický
kritik „používá“ umělecká díla k tomu, aby uniknul – v protestu vůči limitující
společnosti a přírodě – do svého fantazijního světa, aby rozvinul své snění, svůj
vnitřní film, svou imaginaci. Wildovými slovy: „Nelimitovaná a absolutní je
vize toho, kdo sedí volně a dívá se, kdo kráčí osamocen a sní“ (CA 175).
Estetický kritik posiluje své já pomocí fantazmat;75 snově (tj. ve sféře své
subjektivity) se seberealizuje.76
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fantazijní aktivitě lze rovněž spatřovat jeden ze zvláštních způsobů seberealizace. Jedinec je
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Není udivující, že kritiku tohoto přístupu nalézáme u Martina Bubera,
představitele filosofie dialogu: „Je-li však (tj. samota, pozn. D.S.) hradem
odloučenosti, kde člověk vede rozhovor sám se sebou – ne proto, aby se
vyzkoušel a stal se pánem sebe sama a připravil se tak na to, co ho očekává,
nýbrž proto, aby měl požitek ze samoúčelného utváření vlastní duše –, pak jde o
skutečný pád ducha do duchovnosti. Tento pád se může stupňovat tak, že se
stane pádem do poslední propasti: člověk se ve svém sebeklamu domnívá, že
v sobě má Boha a že s ním hovoří.“77
Estetický kritik vskutku „obývá“ takový hrad odloučenosti („věž ze slonoviny“):
kritik-estét, jenž se vyvazuje ze vztahu Já-Ty, má požitek ze samoúčelného,
imaginativního utváření (dotváření) vlastní duše a – bohorovně – medituje nad
svou dokonalostí, nad svou nelimitovanou, absolutní (sebe)vizí, kterou zcela
povyšuje nad reálno, kterou uniká nejen omezením běžného, praktického života,
ale často i oprávněným požadavkům tzv. reality (je třeba se ve svých žádostech
omezit, je třeba někomu pomoci atd.).
Dále můžeme konstatovat, že estétův únik do fantazie je druhem magického
„jednání“. Ocitujme pasáž ze Sartrova Nástinu teorie emocí, kde Sartre podává
fenomenologický popis pasivně zakoušeného strachu: „Vidím, jak se ke mně
blíží rozzuřené zvíře, nohy pode mnou klesnou, srdeční tep zeslábne, zblednu,
upadnu a omdlím. Zdá se, že neexistuje méně adaptované chování než právě
toto, vždyť mne vydává nebezpečí zcela bezbranného. A přece je to chování
únikové. Ztráta vědomí je zde útočištěm. (…) Protože jsem se nedokázal
vyhnout nebezpečí normálními postupy a s pomocí deterministických sřetězení,
jsem je prostě popřel. Chtěl jsem je znicotnit. Naléhavost nebezpečí sloužila
jako motiv pro nicotnící intenci, která přivolala magický způsob chování. Na
základě toho jsem je znicotnil, jak jen jsem mohl. V tom spočívají meze mého
takto schopen „realizovat“ (ovšem pouze ve sféře své subjektivity) i takové záměry, pro něž
momentálně nejsou (a v budoucnu třeba ani nebudou) v objektivním světě žádné podmínky.“
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magického působení na svět: mohu jej zrušit jako předmět vědomí, leč dokážu
to jen tím, že zruším vědomí samo. /Sartre zde připojuje následující důležitou
poznámku: Nebo alespoň tím, že je modifikuji: ztráta vědomí je přechodem ke
snovému vědomí, to jest k vědomí ,zneskutečňujícímu‘./“78
S problémem „zneskutečňujícího“ snového vědomí úzce souvisí tato Sartrova
definice krásy: „Krása je hodnota, která může být aplikována pouze imaginárnu
a nese v sobě znicotnění (nihilaci) světa (zdůraznil D.S.) v jeho esenciální
struktuře.“79 Emocionalita (zvláště emocionalita pasivně zakoušeného strachu)
je eo ipso do značné míry analogická s estétstvím, s estétským eskapismem,
únikem do imaginárna, do krásy. Estétův postoj magicky „zaklíná“ (proměňuje)
realitu – estét realitu a její nebezpečí znicotní modifikací vědomí/únikem do
snového prostoru: racionálně (tj. normálními postupy a deterministickými
sřetězeními) nevyřeší nic, magicky, iracionálně (tj. útěkem do své fantazie, kdy
moc a nebezpečí reality zmizí) řeší všechno. Sigmund Freud pojmenovává řídící
princip magie velmi výstižně jako „všemohoucnost myšlenek“80 a v souvislosti
s uměním říká: „V naší kultuře se ,všemohoucnost myšlenek‘ uchovala pouze
v oblasti umění. Jedině v umění se ještě stává, že tužbami stravovaný člověk
vytvoří něco, co se podobá uspokojení, a že tato hra – díky umělecké iluzi –
vyvolává takové emocionální účinky, jako kdyby byla něčím reálným. Právem
mluvíme o kouzlu umění a srovnáváme umělce s kouzelníkem.“81 Freud kromě
jiného určuje motivaci estéta k umělecké tvorbě či (což je Wildem hodnoceno
ještě výše) „pouhému“ snění: fantazijní obrazy namísto reálného jednání či
uspokojení. Řečeno freudovskou terminologií, estét se odmítá vzdát principu
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slasti a přizpůsobit se realitě. Estét pohrdá tzv. smyslem pro realitu,
adaptabilitou. Jinak: estét zavírá oči před světem (znicotnění světa), aby snil
svůj krásný sen o magické proměně reality (tj. sní svůj krásný sen s latentní
vírou ve „všemohoucnost myšlenek“).
Druhou, komplementární možností úniku, kterou Wilde navrhuje (viz výše citát,
v němž Wilde vyzývá k tomu, abychom z vysoké věže myšlenky pohlíželi na
svět) je „od-reálnění, odskutečnění“ reality pomocí přesmyku z postoje
praktického do postoje estetického: realita se „rozruší“, předměty se
transformují na obrazy82 a skutečnost přestává mít na estétem svou moc; estétdivák se distancuje od běhu světa, „reálně se nezúčastňuje“, směřuje ke stažení,
k ústupu (viz onen jev zvaný disociace). K tomu Morpurgo-Tagliabue: „Sklon
k imaginativnu znamená zbavovat věci jejich reality, redukovat činy na gesta a
odejmout realitě smysl…“83
Tento druhý typ úniku znamená, jak říká Wilde (viz výše), žít jako bohové –
pozorovat chladným zrakem diváka (odtud únik) tragikomedii světa. Daný únik
je, ačkoli to může znít paradoxně, přitakáním životu, ale životu estetizovanému,
fikcionalizovanému, přeměněnému na obraz, na tragikomickou hru. Jak to, že
„divák světa“ je „chladný“, když ze zkušenosti víme, že estetická komunikace
není indiferentní, ale naopak velmi intenzivní? Tuto zdánlivou inkonsistenci
nám pomůže vysvětlit definice estetismu Gérarda Genetta: „Co je obecně
nazýváno ,estetismus‘, spočívá v zvažování (a valorizování) estetického aspektu
toho, co by mělo být spíše zvažováno a hodnoceno (jako ,krásný zločin‘ drahý
některým) pro svůj etický obsah a své sociální konsekvence, ,estetismus‘
spočívá v upřednostňování nanejvýš subjektivního estetického oceňování nad
morální odpovědností.“84
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G. Morpurgo-Tagliabue, Současná estetika, viz výše, s. 458.

83

Ibid.

84
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Být „divácky chladný“ znamená upřednostnit estetický aspekt hodnocení
skutečnosti nad aspektem etickým; znamená to, že divák zaujímá intenzivní
estetický vztah ke světu, avšak zůstává eticky nezainteresovaný, tj. chladný.
Divák je tedy především chladný nikoli ve významu, že by byl indiferentní ve
svém naladění vůči realitě, ale je chladný vůči morální odpovědnosti za svět –
Wildův „chladný“ divák nechce do běhu světa jakkoli zasáhnout.
Wildova esej Kritik umělcem by se tudíž docela dobře mohla jmenovat Kritik
estétem, chápeme-li, jako Wilde, kritika-umělce totožného se snílkem-estétem,
jehož Sartre ve svém díle věnovaném psychologii estétství Saint-Genet,
comédien et martyr (1952) označuje doslova jako „zlého“.85
Tento etický odsudek estéta nás přivádí k poslední části této kapitoly – ke kritice
estetismu, jak ji nacházíme u Lévinase.
Emmanuel Lévinas ve své eseji Realita a její stín mimo jiné tvrdí: „Ta formule
(umění pro umění, pozn. D.S.) je falešná, protože situuje umění nad realitu a
neuznává žádného pána nad uměním, a je imorální, neboť osvobozuje umělce od
jeho povinností coby člověka a ujišťuje jej o jeho domýšlivé a příliš snadné
nobilitě.“86
A dále: „…umění, esenciálně nezaujaté, představuje, ve světě iniciativy a
zodpovědnosti, dimenzi úniku. Tady se dotýkáme té nejběžnější a nejobyčejnější
zkušenosti s estetickou libostí. Je to jeden z důvodů, který vysvětluje hodnotu
umění. Umění (…) hlavně přináší nezodpovědnost, která okouzluje jako lehkost
a půvab. Umění osvobozuje. Vytvořit či oceňovat román a obraz znamená
nemuset více myslet, znamená zapřít snahu vědy, filosofie a jednání. Nemluv,
nepřemýšlej, obdivuj v tichu a míru – takové jsou rady moudrosti uspokojené
krásným. Magické, všude jinde rozpoznané jako ďáblova součást, se v poezii
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těší nepochopitelné toleranci. (…) Jako by výsměch mohl zabíjet, jako by
opravdu všechno mohlo končit v písních. Toto není nezainteresovanost
kontemplace, ale nezodpovědnost. Básník se sám vypovídá z města. Z tohoto
hlediska, hodnota krásy je relativní. Je něco zlomyslného a egoistického a
zbabělého v umělecké libosti. Jsou časy, kdy se jeden může za umění stydět –
jako při hostině během moru.“87
Jistě, mohou být časy, kdy wildovská estetická kritika je eticky problematická.
Jasným příkladem by byl např. estetický postoj zaujímaný vůči válce, kdy
recipient jenom esteticky „vnímá“ válku a zločiny války a nezasahuje či nechce
zasáhnout proti zlu. Estetický postoj (a umění) skutečně není „všelék“ a
wildovskou estetickou kritiku lze v některých momentech odsoudit jako eticky
vadnou estétskou pózu. Na druhou stranu, estetická kritika jako umění svého
druhu „může zastávat lékařovu úlohu“ (CA 158), může být lékem; lékem, jenž
recipienta nechá (i když jen po určitý časově omezený interval) povznést se
„stoicky“ – dojde-li k „přesmyku“ z praktického postoje do postoje estetického,
kdy „celý svět je divadlo“ – nad nedokonalý život a nedokonalou přírodu, jenž
nechá recipienta (sic!) povznést se dokonce i nad svou vlastní smrt; rozrušit její
moc, vidět její přibližování jako svého druhu jedinečné představení: přitakat
(estetizovanému) životu a (estetizované) smrti.
Shrnutí: Wilde „předkládá“ dva typy úniku-estétství-estetické kritiky, dva
významy hesla „život jako umění“: únik do imaginace a únik do
distancovaného, estetizovaného náhledu na život, kdy život přijímáme se vším,
co přináší – podobně jako přijímáme na divadle komické i tragické prvky
(v tomto smyslu máme být básníky svého života, ale i básníky své smrti).88
Wildův estetický eskapismus představuje (přes možnou kritiku) jedinou naději
na smysluplný život uprostřed nelehké, absurdní existence (viz A. Camus –
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Mýtus o Sisyfovi: lidská konečnost jako obsah absurdního pocitu): vždyť jedinou
nadějí je naděje estetická.89
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Krásný život
I.
Hlavní zápletka románu Obrazu Doriana Graye90 je pohádková – smyšlenka o
moci portrétu, který na sebe bere stopy vášnivého života, aby ochránil, zachoval
mládí krásného jinocha:
Jednoho letního dne se v londýnském ateliéru malíře Basila Hallwarda setkává
lord Henry Wotton a Dorian Gray, který stojí modelem Hallwardova životního
díla. Lord Henry Wotton je, stejně jako Basil Hallward, okouzlen Grayovou
krásou a „infikuje“ Doriana Graye svou „filosofií rozkoše (philosophy of
pleasure)“ (PDG 206). Lord Wotton Dorianu Grayovi vykreslí pomíjivost
mládí, života, zburcuje v něm „touhu po nemožnostech“ (PGD 246) a vyzývá
ho: „Žijte! Žijte ten báječný život, který v sobě máte! Hleďte, ať o nic
nepřijdete. Neustále vyhledávejte nové vzruchy. Ničeho se nebojte… Nový
hédonismus… ten naše století potřebuje. A vy byste mohl být jeho viditelným
symbolem. Není nic, co byste se svým zjevem nedokázal. Svět patří vám – na
nějaký čas…“ (PDG 187).
Dorian Gray poté při pohledu na Hallwardovo dílo vysloví přání, aby mohl
bezuzdně žít, aby se měnil Hallwardův obraz a on mohl být pořád takový, jako
je teď. Toto pohádkové, neskutečné přání se Dorianu Grayovi splní. Tělo a tvář
zůstávají mladé a krásné, zatímco portét stárne a mění se v ošklivou masku;
obraz nese tíhu a zločinnost života: „Věčné mládí, vášeň bez konce, důmyslné a
tajné rozkoše, divoké zábavy a ještě divočejší hříchy – to vše má poznat. A tíhu
jeho hanebnosti ponese portrét. To je vše. (…) Ani jediný květ jeho půvabu
nikdy neuvadne. Ani jediný tep jeho života nikdy neochabne. Zůstane silný a
pružný a usměvavý jako řečtí bohové. Co na tom, co se stane s podobou
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namalovanou na plátně? On bude v bezpečí. To znamená všechno“ (PDG 257 –
258).
Dorian Gray se vrhá do víru života, do smyslových dobrodružství, bez ohledu na
etické konsekvence. Inspirací je mu Huysmansova kniha Naruby. Celá XI.
kapitola Wildova románu je zaměřena na smyslové požitky v intencích
Huysmansovy knihy.91 Pro Doriana Graye, stejně jako pro Gautiera, „existuje
viditelný svět“ (PDG 278). Například se pouští do studia parfémů či na druhou
stranu studuje klenoty. Dorian Gray, pro něhož móda a dandyovství měly
„zvláštní kouzlo“ (ibid.), se stává vzorem mladým lidem: „Mnozí dokonce,
zvláště mezi velmi mladými muži, viděli či si namlouvali, že vidí, v Dorianu
Grayovi pravé ztělesnění typu, o němž často snili v Etonu a Oxfordu, typu,
v němž by se snoubil kus opravdové kultury vzdělance se vší sličností,
výjimečností a dokonalými způsoby světoobčana. Jim se zdálo, že Dorian patří
k lidem, o nichž píše Dante, že hledí ,dosáhnout dokonalosti zbožňováním
krásy‘“ (PDG 277 – 278). Život sám znamená pro Doriana Graye „to první,
největší umění“ (PDG 278), všechna ostatní umění jsou pro něj pouhou
průpravou. Pod vlivem Huysmansovy knihy se Dorian Gray chvílemi „díval na
zlo jen jako na prostředek, jímž může uskutečnit své pojetí krásna“ (PDG 290).
Dorian Gray se však nespokojí s „pouhým“ smyslovým experimentováním,
snaží se dokonce vypracovat nějaký „moderní životní systém, který by měl svou
promyšlenou filosofii a stanovené zásady, a najít jeho nejdokonalejší výraz
v zduchovnění smyslů“ (PDG 278). Dorian Gray uvažuje takto: „Uctívání
smyslů se často, a do jisté míry právem, zatracuje, neboť lidé pociťují
přirozenou, pudovou hrůzu z vášní a vzruchů, které jsou zřejmě silnější než oni
sami a o nichž si uvědomují, že je mají společné s méně složitými formami
91
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existence. Ale Dorianu Grayovi připadalo, že pravou povahu smyslů nikdo
nikdy nepochopil a že smysly zůstávají jen proto divošské a živočišné, že se svět
odjakživa snaží přimět je k poslušnosti vyhladověním nebo je ubít bolestí, místo
aby z nich hleděl vytvořit prvky nové duchovnosti, jejímž převládajícím znakem
by měl být jemný cit pro krásu“ (ibid.). Dorian Gray si připomíná výzvu lorda
Wottona k novému hédonismu a znovu naznačuje potřebu filosofie zkušenosti či
vnímání: „Ano, musí přijít, jak to prorokoval lord Henry, nový hédonismus,
který by dodal životu čerstvé svěžesti a zachránil ho z toho nevlídného
puritánství, jež za našich dnů znovu tak podivně ožívá. Musí v něm mít
služebnost intelekt, to je samozřejmé; nicméně nesmí nikdy přijmout za svou
žádnou teorii nebo soustavu, jež by v sobě zahrnovala obětování jakékoli
zkušenosti z oblasti vášně. Jeho cílem musí být dokonce zkušenost sama, nikoli
plody zkušenosti, ať už sladké nebo trpké. O askezi, jež umrtvuje smysly, stejně
jako o sprosté zhýralosti, jež smysly otupuje, nesmí vědět nic. Ale musí učit
člověka soustředění na okamžiky života, který je sám jen a jen okamžikem“
(PDG 278 – 279).
Lord Wotton (Wildovo alter ego) má v románě roli ďábelského svůdce,
našeptavače a ideologa estétského život. Na jednu stranu Wotton odsuzuje
ovlivňování: ovlivnit někoho znamená „dát mu svou vlastní duši“ (PDG 183).
Ovlivněný „se stává ozvěnou hudby někoho jiného, hercem role, jež nebyla
napsána pro něho“ (ibid.). Lord Wotton tvrdí, že ovlivňování je nemorální také
proto, že „účelem života je rozvoj vlastní osobnosti“ (ibid.) a že každý z nás „má
dokonale uskutečnit svou vlastní povahu“ (ibid.).
Na druhou stranu lord Wotton prožívá „umění ovlivňování“ jako „cosi strašně
opojného“: „Tomu se nevyrovná žádná jiná činnost. Promítnout vlastní duši do
nějakého ladného tvaru a nechat ji tam chvíli prodlévat; slyšet své vlastní
intelektuální názory, jak se nám vracejí v ozvěně, navíc s hudbou vášnivosti a
mládí; nechat vsáknout svou povahu do jiné, jako by to byla prolnavá tekutina
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nebo zvláštní voňavka; to vše skýtá opravdové potěšení – snad vůbec
nejuspokojivější potěšení, jaké nám zbývá v době tak sešněrované a všední, jako
je doba naše, v době hrubě tělesné v požitcích a hrubě tuctové v cílech…“ (PDG
199).
Lord Wotton rozhodně není mužem činu, to, s čím se spokojí, je „filosofická
kontemplace“ (PDG 203). Příliš rád čte knihy, a tak se nedostane k tomu, aby je
psal. Nicméně, s radostí by napsal román – román, který „by byl tak půvabný
jako perský koberec a zrovna tak neskutečný“ (PDG 206).
Dorian Gray představuje pro lorda Wottona doslova „námět ke studiu“ (PDG
218). Lorda Wottona uchvacují metody přírodních věd, ale běžný pokusný
materiál těchto věd se mu zdá všední a bezúčelný, a tak „začal pitvat za živa sám
sebe a nakonec se pustil do pitvání ostatních lidí“ (ibid.). Pro lorda Wottona je
Dorian Gray „předmětem experimentu“ (PDG 219), jedině experimentem se má
dojít k „vědeckému rozboru vášní“ (ibid.).
Podle lorda Wottona však současná psychologie tento důležitý úkol ignoruje:
„Duše a tělo, tělo a duše – jaká záhada je v nich! Duše má v sobě i cosi
smyslného a tělo má okamžiky zduchovnění. Smysly se mohou povznést a
intelekt se může zvrhnout. Kdo může říct, kde končí tělesné popudy či kde
začínají popudy duchovní? Jak mělké jsou ty svévolné definice obyčejných
psychologů! A jak je přitom těžké rozhodnout se mezi názory různých škol! Je
duše stín sídlící v domě hříchu? Nebo je tělo vlastně obsaženo v duši, jak soudil
Giordano Bruno? Odluka ducha od hmoty je záhada, ale spojení ducha
s hmotou, to je rovněž záhada“ (PDG 219).
Lord Wotton si uvědomuje iniciační význam, jaký měl na životní zrání Doriana
Graye, a proto chápe Doriana jako svůj „vlastní výtvor“ (PDG 218): „To on mu
dopomohl k předčasné zralosti. A to už něco znamená. Obyčejní lidé čekají, až
jim život sám odhalí svá tajemství, ale několika nemnohým, vyvoleným, se
záhady života zjeví dřív, než se vznese závoj. Někdy má takový účinek umění
literární, jež se přímo obírá vášněmi a intelektem. Ale tu a tam zaujme místo
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umění a převezme jeho poslání nějaká složitá osobnost; taková osobnost je
vlastně svým způsobem sama uměleckým dílem; vždyť i život má své
promyšlené mistrovské výtvory, jako je má poezie nebo sochařství nebo
malířství“ (PDG 218 – 219).
I na sebevraždu Sibily Vaneové se má podle lorda Wottona Dorian Gray dívat
jako na umělecké dílo: „Vy se musíte na tu osamělou smrt v ošumělé šatně dívat
prostě jako na podivný, pochmurný úryvek z nějaké tragédie z doby krále
Jakuba, jako na podivuhodnou scénu z Webstera, nebo z Forda, nebo z Cyrila
Tourneura“ (PDG 255 – 256).
Lord Wotton vykresluje smrt Sibily Vaneové jako tragédii, kterou máme
esteticky kontemplovat, kterou máme doslova esteticky vychutnávat: „Někdy
(…) nám zkříží život tragédie, která má v sobě umělecké prvky krásy. Jsou-li to
skutečné prvky krásy, pak prostě celá ta událost zjitřuje náš smysl pro
dramatický efekt. Najednou zjistíme, že už nejsme herci té hry, ale jejími
diváky. Či vlastně, že jsem obojím. Pozorujeme sami sebe a už sama ta podívaná
nás okouzluje. Co se vlastně stalo v tomhle případě? Někdo se zabil z lásky
k vám. Kéž bych byl někdy zažil něco takového“ (PDG 254)!
Dorian Gray vysvětluje malíři Hallwardovi, již zcela pod vlivem estetického
přístupu k realitě lorda Wottona, svoji lhostejnost vůči faktu, že Sibil Vaneová
kvůli němu spáchala sebevraždu, následujícím způsobem: „Raději mě naučte
zapomínat na to, co se stalo, nebo vidět to z patřičného uměleckého hlediska.
(…) Staré brokáty, zelené bronzy, lakované předměty, věci vyřezávané ze
slonoviny, vybraná prostředí, přepych, nádhera, to všechno dá člověku hodně.
Ale umělecké cítění, které se tím vytváří či přinejmenším odhaluje, to pro mě
znamená ještě víc. Stát se divákem vlastního života znamená, jak říká Harry,
uniknout životnímu utrpení“ (PDG 261).
Lord Wotton obdivuje Doriana Graye proto, že on sám se stal uměleckým
dílem: „Jste symbolem toho, co tato doba hledá a co, jak se obává, našla. Jsem
tak rád, že jste nikdy nic nevykonal, že jste jakživ nevytesal žádnou sochu,
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nenamaloval žádný obraz, že jste nevytvořil nic mimo okruh svého nitra. Vaším
uměním je život. Sám jste se zhudebnil. Vašimi sonety jsou vaše dny“ (PDG
351 – 352).
II.
Pohleďme z pozic filosofické estetiky na to, co znamená „stát se divákem
vlastního života“ a jak lze tímto způsobem uniknout životnímu utrpení.
„Stát se divákem vlastního života“ implikuje jistou distanci. První, kdo podává
explikaci psychické distance v estetickém kontextu, je Edward Bullough ve své
studii „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip. Bullough
osvětluje psychickou distanci na dvojím „přístupu“ k mlze na moři: k mlze na
moři lze „přistoupit“ tak, jak to činí většina lidí – jako k nepříjemnému zážitku,
nebo se mlha na moři může stát zdrojem potěšení a radosti. Je to rozdíl, za který
vděčíme nástupu distance. Tento nástup distance se podle Bullougha může
dostavit i v těch nejextrémnějších okamžicích, „kdy náš praktický zájem praskne
jako přespříliš napjatá struna a my sledujeme s udivující nezúčastněností
pouhého diváka naplňování nějaké neodvratné katastrofy.“92 Za to, že se
staneme „pouhými diváky“, vděčíme podle Bullougha vyřazení jevu ze
souvislosti s naším „praktickým já“: „V oné mlze je tedy tato transformace
distancí vytvořena nejprve takříkajíc vyřazením jevu ze souvislostí s naším
praktickým, aktuálním já, a to tím, že mu umožníme stát mimo kontext našich
osobních potřeb a cílů. Díváme se na něj zkrátka ,objektivně‘…“93
Tvrdí-li Wilde (alias Dorian Gray či lord Henry Wottton), že unikneme
životnímu utrpení tím, když se staneme diváky vlastního života, nemá na mysli
nic jiného než onen „přesmyk“ (z praktického objektu do objektu estetického)
pomocí psychické (estetické) distance, který popsal Bullough. I to hrozné,
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bolestné v životě se může stát nástupem distance estetickým objektem a působit
libost. Dokonce i samo umírání se může stát objektem „nezainteresovaného“
estetického vnímání, estetického postoje – jako se to stává v případě některých
sebevražd: „Mohli bychom pravděpodobně doložit, že v případě některých
sebevražd dochází k vstupu do estetického postoje, a tím k posílení ztráty zájmu
o praktický život a k potlačení pudu sebezáchovy.“94
Máme-li se stát podle Wildova návodu diváky svého života, máme-li naplnit
tento ideál lorda Wottona, znamená to „aplikovat“ na svůj život estetickou
distanci, znamená to dívat se na svůj život „objektivně“, „bez zájmu“,
„nezainteresovaně“ (v krajním případě bez pudu sebezáchovy), jako „diváci své
jedinečné role“ – pouze tak unikneme životnímu utrpení.
Podobný motiv, jako je Wildova a Bulloughova „divácká distance“ podmiňující
estetické vnímání, představuje estetika Ortega y Gasseta formulovaná v jeho
eseji Dehumanizace umění. Roli současného umělce popisuje Ortega y Gasset
na postoji čtyř lidí k umírajícímu: „Slavný člověk je v agónii. Jeho manželka
stojí u postele. Lékař měří puls umírajícího. V pozadí místnosti jsou další dvě
osoby: novinář, který je na posmrtném aktu přítomný z profesionálních důvodů,
a malíř, kterého sem přivedla náhoda.“95
Nejjasnějším prostředkem rozlišení jejich postojů je změření distance mezi
každou z těchto čtyř osob a událostí, které jsou svědky.
Co se týče ženy umírajícího, distance se zmenšuje téměř do nicoty. Smutná
událost natolik sužuje její srdce, natolik zaplňuje její duši, že splývá s její
osobností, anebo řečeno jinými slovy: žena se podílí na výjevu, je jeho součástí.
Lékař je už víc vzdálený, z jeho hlediska tu jde o profesionální případ. Nepodílí
se na události s takovou skličující a zaslepující úzkostí, jaká zaplavuje duši

94

V. Zuska, Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, Praha 2001, s. 48.

95

J. Ortega y Gasset, Dehumanizácia umenia, in: J. O. G.: Eseje o umení, Archa, Bratislava
1994, s. 15.

75

ubohé ženy. Přesto jeho povolání ho zavazuje zajímat se seriózně o to, co se
děje: nese za to jistou odpovědnost, obává se, že by to mohl ohrozit svoji prestiž.
I on prožívá smutnou událost, i když jeho pocity nevyvěrají ze srdce, ale z jeho
profesionálního zaměření.
Novinář, ve velké distanci od tragické scény, ztrácí veškerý emocionální kontakt
s danou scénou. Novinář je tu, podobně jako lékař, služebně, nepřivedl ho sem
spontánní impuls. Ale zatímco lékaře nutí jeho profese do události zasahovat,
novinář zavazuje nezasahovat. Musí se omezit na její pozorování. Nicméně:
novinář – jakkoli scénu „neprožívá“ – „předstírá“ její prožívání kvůli zlepšení
svého literární výkonu.
Umělce Ortega y Gasset charakterizuje následujícím způsobem: „Malíř, který je
nezainteresovaný, jen pozoruje scénu. Přichází sem bezstarostně, jak se říká, je
na sto honů vzdálený události. Jeho postoj je čistě kontemplativní a třeba dodat,
že událost nevnímá v její integritě: bolestný význam události zůstává mimo jeho
pozornost. Všímá si jen vnějších projevů, světla a stínu, chromatické hodnoty.
V případě malíře jde o maximum distance a minimum citové účasti.“96
Ve wildovském estétovi – stejně jako v malíři Ortegy y Gasseta – nacházíme
maximum distance a minimum citové účasti, intervence; wildovský estét-divák
uniká vnitřní tragice bytí a život se pro něj stává „pouhým“ představením. Estétdivák tak zaujímá „nelidskou“, přímo bohorovnou perspektivu. K tomu znovu
Ortega y Gasset: „Malíř, který lhostejně zobrazuje výjev agónie, se nám zdá
,nelidský‘. Lidské hledisko je tedy to, v kterém ,prožíváme‘ situace, osoby a
věci.“97 Postoj estéta lze také nazvat, podle titulu eseje Ortegy y Gasseta,
„dehumanizací života“. Nebo: postoj estéta je denaturalizací, artializací života;
tím se estét vyhne životnímu utrpení (takzvaně je „neprožívá“) a zůstává
v bezpečí estetické distance.
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Arthur Schopenhauer spojuje tento „estétský životní styl“ (styl zasvěcený
vůleprostému, nezainteresovanému pozorování) s géniem: „Obyčejný člověk,
toto tovární zboží přírody, jakých denně produkuje tisíce, (…) není schopen
nezainteresovaného pozorování, které je vlastní rozjímavosti, a pokud je, tak
určitě ne trvale. Svou pozornost na věci může směřovat jen potud, mají-li
nějaký, třeba jen velmi zprostředkovaný vztah k jeho vůli. (…) Naproti tomu
geniální člověk, jehož poznávací síla se svou převahou na část své doby
vymanila službě vůli, prodlévá u sledování života samého, snaží se uchopit ideu
každé věci, ne její relace k jiným věcem. Nadto často nechává stranou sledování
své vlastní cesty v životě a prochází ji proto většinou dost nešikovně.“98
Zde se dostáváme k zajímavému paradoxu: zatímco v dnešní pragmatické době
je takzvaný estét, tedy člověk, jenž má schopnost „vymanit se vůli“, schopnost
dívat se na život nezainteresovaně, synonymem komické nepraktičnosti,
neužitečnosti, povýšenosti, dokonce snad i nemorálnosti, pro Schopenhauera má
takový jedinec znaky geniálnosti.
Připojme ještě několik slov o estetismu Friedricha Nietzscheho. Nietzsche
v Radostné vědě říká: „Jakožto estetický fenomén je pro nás bytí stále ještě
snesitelné, a umění nám dalo oko a ruku a především dobré svědomí k tomu,
abychom ze sebe samých takový fenomén mohli udělat. Musíme si občas od
sebe odpočinout tím, že na sebe pohlížíme a shlížíme dolů a – z umělecké dálky
(zdůraznil D.S.) – se nad sebou smějeme nebo nad sebou pláčeme…“99
A na jiném místě svou myšlenku Nietzsche rozvádí: „Jaké máme prostředky,
abychom věcem dodali krásu, přitažlivost, lákavost, když ji samy nemají? – a já
jsem názoru, že samy o sobě ji nemají nikdy! Zde se musíme zčásti učit od
lékařů, kteří například hořské věci ředí nebo přidávají do měsidla víno a cukr;
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ale ještě víc od umělců, kteří se vlastně o takové nápady a triky snaží ustavičně.
Vzdálit se od věcí, až z nich už mnoho nevidíme a musíme si mnoho
přimyslet, abychom je ještě viděli (zdůraznil D.S.) – nebo vidět věci za rohem
a jakoby ve výřezu – (…) nebo jim dát povrch a pleť, jež není plně
transparentní: tomu všemu je třeba se od umělců naučit a v ostatních věcech být
moudřejší než oni. Neboť u nich obvykle tato citlivá síla končí tam, kde končí
umění a začíná život; avšak my chceme být básníky svého života (zdůraznil
D.S.) a začít u toho nejmenšího a nejvšednějšího.“100
Tím, že jsme nad bytím (to znamená tím, že jsme z bytí učinili – aplikací
„umělecké dálky“, estetické distance – estetický fenomén, umělecké dílo,
obraz), životní utrpení (životní zlo) se nám jeví jako snesitelné, tedy: unikli jsme
utrpení; vnitřně se nás nedotýká. Připojme komentář Juliana Younga, který
interpretuje

Nietzschovu

lehkost

estetického

bytí

(„radostné

vědy“):

„Přeměňujeme se z těžkých, závažných myslitelů v intelektuální a spirituální
lehkomyslníky (lightweights): z těžkého a ponurého Schopenhauera v
,radostného‘, ,hraného‘, frivolního, ‚božsky vyumělkovaného‘ Oscara Wilda.
(Myslím, že není náhoda, že Wilde, který řekl, že vložil svého génia do svého
života a pouze svůj talent do svého umění, byl téměř exaktním Nietzschovým
současníkem.) Cítíme úlevu (…) od ,příliš hrozné upřímnosti‘ modernismu
v dekadentní povrchnosti, v postmoderní žertovné lásce k povrchu, plné
narážek. Řešíme problém hádanky tím, že na ní prostě ,zapomeneme‘. Je to
problém někoho jiného, problém, v němž jsme my – po způsobu dětí –
nezainteresováni.“101
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III.
V předchozí části jsme se věnovali spojení „život jako umění“ ve významu
„zastávat divácký postoj k životu“. V další části se chci zabývat spojením „život
jako umění“ ve významu hédonistické, na smyslovost zaměřené estetiky sebeinvence,102 sebe-tvorby. Heslem „život jako umění“ se zde míní maximální
rozvoj osobnosti hlavně v oblasti smyslové, tělesné. Tuto filosofii shrnuje lord
Wotton (ač sám vyznává raději kontemplaci než čin), když Doriana vybízí:
„Žijte! Žijte ten báječný život, který v sobě máte! Hleďte, ať o nic nepřijdete.
Neustále vyhledávejte nové vzruchy. Ničeho se nebojte… Nový hédonismus…
ten naše století potřebuje. A vy byste mohl být jeho viditelným symbolem. Není
nic, co byste se svým zjevem nedokázal. Svět patří vám – na nějaký čas…“
(PDG 187).
Tento Dorianův „nový hédonismus“ má řadu podob. Podstatné je, že nejde o
hédonismu v duchu Epikurově, který chápal slast jako duchovní spokojenost, jež
je dosažitelná životem v ústraní, vyrovnaností a nepomateností vášněmi. Spíše
jde o hédonismu v duchu kyrénské školy (založené Aristippem z Kýrény). Tato
škola přijímala zásadu, že dobro spočívá především ve smyslových slastech, jež
se podle kyrenaiků dají regulovat rozumem a jimž je třeba dát přednost před
slastmi výhradně duševními.103
Wildova snaha o maximální rozvoj smyslovosti úzce koresponduje s pozdější
snahou českého estetika Karla Teigeho o „poesii pěti smyslů“, o estetiku, která
by kreativně rozvíjela všech pět smyslů.104
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Jedním z projevů smyslového hédonismu je rovněž vztah Doriana Graye
k luxusu. Pokusme se formulovat, co tento vztah k přepychu au fond vyjadřuje.
Gilles Lipovetsky říká o přepychu tuto zásadní věc: „V tomto ohledu se luxus
blíží lásce, jejímu popírání teze, že ,vše je pomíjivé, nic nepřetrvá‘, a její touze
po věčnosti. (…) Je možné, že skrze různé vášně přepychu, anebo alespoň
přinejmenším skrze některé z nich, se vyjadřuje nikoli pud k ničení, nýbrž snaha
o zažehnání destrukce.“105 Přepych je, jinými slovy, „válka s časem“.106
Hlavním přáním Doriana Graye, které v něm podnítil iniciační rozhovor
s lordem Wottonem, je zůstat navždy mlád, tedy: vyhlásit válku času. To, že se
Dorian Gray obklopuje luxusem (těmi nejvybranějšími smyslovými požitky), je
jedním z významných znaků tohoto jeho nejhlubšího přání – nikdy nezestárnout,
zůstat věčně mladým a šťastným, věčně si užívat svých smyslů. Toto přání je
však obecně lidským přáním. Přání Doriana Graye (zůstat stále mladým, žít
v přepychu, který nepomíjí) tedy nevyjadřuje nic jiného než hlubokou
antropologickou konstantu: touhu po šťastné věčnosti. Smyslovost (tj. intence žít
těmi nekrásnějšími smyslovými slastmi) má tudíž svoji metafyzickou dimenzi
(tj. dimenzi boje proti času): „Luxus je spíše jako Eros než jako Thanatos, stojí
spíše na straně bytí než dění a spíše na straně paměti než zapomnění. Naše touhy
těšit se jako bohové z těch nejvzácnějších a nejkrásnějších věcí možná stále
doprovází cosi metafyzického.“107
V psychiatrii existuje pojem „syndrom Doriana Graye“, který lze jednoduše
popsat jako patologický boj proti stárnutí. Samozřejmě, je možné, že hluboká
lidská touha po pozemské věčnosti získá chorobné rysy, kdy člověk jedná zcela
iracionálně. To však nemůže zakrýt, že touha Doriana Graye je tím, o čem sníme
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všichni, ani to nemůže znamenat, že snaha o realizaci dorianovské touhy po
nesmrtelnosti je předem prohraná.
IV.
Nyní se hodláme zamyslet nad možností, že Wilde anticipuje, jakkoli to může
znít odvážně, tzv. existenciální fenomenologii Merleau-Pontyho. Zopakujme
názory Lorda Wottona a Doriana Graye týkající se smyslovosti, tělesnosti a
intelektu (duše):
Lord Wotton: „Duše a tělo, tělo a duše – jaká záhada je v nich! Duše má v sobě
i cosi smyslného a tělo má okamžiky zduchovnění (zdůraznil D.S.). Smysly se
mohou povznést a intelekt se může zvrhnout. Kdo může říct, kde končí tělesné
popudy či kde začínají popudy duchovní? Jak mělké jsou ty svévolné definice
obyčejných psychologů! A jak je přitom těžké rozhodnout se mezi názory
různých škol! Je duše stín sídlící v domě hříchu? Nebo je tělo vlastně obsaženo
v duši, jak soudil Giordano Bruno? Odluka ducha od hmoty je záhada, ale
spojení ducha s hmotou, to je rovněž záhada“ (PDG 219).
Dorian Gray se snaží vypracovat nějaký „moderní životní systém, který by měl
svou promyšlenou filosofii (zdůraznil D.S.) a stanovené zásady, a najít jeho
nejdokonalejší výraz v zduchovnění smyslů“ (PDG 278). Dorian Gray uvažuje
takto: „Uctívání smyslů se často, a do jisté míry právem, zatracuje, neboť lidé
pociťují přirozenou, pudovou hrůzu z vášní a vzruchů, které jsou zřejmě silnější
než oni sami a o nichž si uvědomují, že je mají společné s méně složitými
formami existence. Ale Dorianu Grayovi připadalo, že pravou povahu smyslů
nikdo nikdy nepochopil (zdůraznil D.S.) a že smysly zůstávají jen proto
divošské a živočišné, že se svět odjakživa snaží přimět je k poslušnosti
vyhladověním nebo je ubít bolestí, místo aby z nich hleděl vytvořit prvky nové
duchovnosti (zdůraznil D.S.), jejímž převládajícím znakem by měl být jemný
cit pro krásu“ (ibid.).
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Z fenomenologie vnímání Merleau-Pontyho, jež mimo jiné popírá karteziánský
dualismus, se nabízí otázka vztahu smyslového, tělesnosti a ducha:108
Jaký je rozdíl „přirozeným vědomím“ a „čistým vědomím“? Čisté sebevědomí
je vědomí redukovatelné na „já myslím“, jak je definuje idealistická tradice.
Přírodní vědomí je „vědomí perceptivní“, „já vnímám“. Rozdíl mezi nimi je
tento: zatímco „já myslím“ se dává samo o sobě v naprosté abstrakci od všech
okolností, „já vnímám“ je nutně inkarnované a nikdy na tento fakt nemůže
zapomenout. Merleau-Ponty chce ukázat, že „já myslím“ spočívá na „já
vnímám“, že cogito závisí na percipio. To znamená vykázat jednotu duše a těla,
„ducha“ a „přírody“. Mealeau-Ponty tvrdí, že je třeba vrátit se k „pravému
cogito“, jímž je „já vnímám“ pod „já myslím“. Původ pravdy je tedy tělesný,
partikulární, relativní, lidský. Slovy Merleau-Pontyho: „Nemůžeme se těšit
bláhovou nadějí, že ve vědě můžeme za použití čistého, nesituovaného rozumu
dojít k předmětu zbavenému veškerých lidských stop a takovému, jak by jej
viděl Bůh. Tato námitka ovšem nikterak neupírá vědeckému výzkumu jeho
potřebnost, směřuje jen proti dogmatismu vědy, která by se chtěla považovat za
vědění absolutní a úplné, a přiznává platnost všem prvkům lidské zkušenosti a
zejména našemu smyslovému vnímání.“109
Uvažuje-li Wilde (alias lord Wotton) o tom, že duše má v sobě i cosi smyslného
a tělo má okamžiky zduchovnění, neobsahuje tato věta nic jiného než kritiku
karteziánského rozdělení na duši (res cogitans) a tělo (res extensa). Tato věta
směřuje v konečném důsledku ke zhodnocení těla, tělesnosti v existenciální
fenomenologii, jež spojuje duši a tělo, ducha a přírodu – „Člověk není duch a
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tělo. Ale duch s tělem, jenž má přístup k pravé skutečnosti věcí jen díky tomu,
že jeho tělo je mezi ně pevně vklíněno.“110
Vedle toho prohlašuje Wilde (alias Dorian Gray), že se snaží vypracovat nějaký
„moderní životní systém, který by měl svou promyšlenou filosofii (zdůraznil
D.S.) a stanovené zásady, a najít jeho nejdokonalejší výraz v zduchovnění
smyslů“: zde Wilde dokonce jasně předpovídá vznik FILOSOFIE smyslů,
systémového pojednání o smyslech; fenomenologii vnímání.
Z dosud řečeného je zcela patrné, že ačkoli Obraz Doriana Graye není
filosofické pojednání, ale v prvé řadě prozaické dílo, obsahuje řadu
myšlenkových podnětů, které byly zhodnoceny (byť nepřímo) až o několik
desítek let později, a celkově přispívá k obrazu Wildovy nové estetiky.
Ve Wildově románu Obraz Doriana Graye dochází v mnoha vrstvách k určitým
rozdvojením, rozštěpům: na jedné straně portrét, obraz, který trpí a nese
důsledky života, na straně druhé subjekt Doriana Graye, který se pohybuje
v bezpečí věčného mládí. Rozdvojenost má ovšem i méně fantastickou formu:
máme na mysli onen lordem Wottonem doporučovaný divácký pohled na život,
kdy se člověk rozštěpuje na toho, který žije, jedná, a na toho, který „pouze“
sleduje život. K těmto rozštěpům můžeme připojit i dvojí význam spojení „život
jako umělecké dílo“: na jedné straně heslo „život jako umělecké dílo“ znamená
maximální sebe-rozvoj, maximální možnou realizaci smyslových potencí
jedince, na straně druhé „život jako umělecké dílo“ implikuje to, abychom se na
svět dívali z odstupu, abychom se stali spíše kontemplativními diváky života než
jeho přímými aktéry.
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Svět, který umožní estetický život
I.
Stěžejním záměrem eseje Lidská duše za socialismu (1891)111 je popsat vývoj
společnosti od (přechodného) socialismu, komunismu (Wilde mezi těmito
termíny nerozlišuje) k „novému helénismu“, k „novému individualismu“.
Hlavní výhodou, která by podle Wilda plynula ze socialistického zřízení, je
skutečnost, že „socialismus by nás osvobodil od nízké nutnosti žít pro jiné“ (SM
231). Tato nutnost žít pro druhé „tvrdě doléhá skoro na každého“ (ibid.),
„vlastně téměř nikdo neunikne“ (ibid.). V minulosti se podařilo zcela „uniknout“
jen některým jedincům: např. Darwinovi, Keatsovi, Renanovi, Flaubertovi.
Podařilo se jim „izolovat se, zůstat mimo dosah naléhavých požadavků druhých
a stát, jak říká Platón, ,za ochrannou hradbou‘“ (ibid.). Díky tomu si mohli
uvědomit dokonalost toho, co je v nich – k jejich vlastnímu užitku i k trvalému
užitku celého světa. Ale to jsou výjimky. Většina lidí „si ničí život škodlivým a
přehnaným altruismem – vlastně jsou nuceni takto si ho ničit“ (ibid.): obklopuje
je hrozná chudoba, hrozná ošklivost, hrozné hladovění a silné dojetí tím vším je
nevyhnutelné. Lidé se tudíž s „nádhernými, i když špatně cílenými intencemi“
(ibid.), velmi náruživě a velmi upřímně pouštějí do úkolu vyléčit zlo, jehož jsou
svědky. Ale jejich léčebné metody nemoc neléčí: pouze ji prodlužují. Jejich
metody jsou vlastně součástí nemoci. Pokoušejí se vyřešit problém chudoby
například tím, že chudého udržují při životě, nebo tím, že chudého pobaví. Ale
toto není řešení; problém to jen zhoršuje.
Za socialismu se toto všechno změní, chudoba zmizí: „Nikdo nebude žít
v páchnoucích brlozích a nosit zapáchající hadry, vychovávat nemocné, hladem
ztrápené děti v nemožném a naprosto odpudivém prostředí. (…) Každý člen
společnosti bude všeobecně sdílet blahobyt a štěstí společnosti, a přijde-li mráz,
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nikdo na tom nebude hůř než jiný“ (SM 232 – 233). Socialismus vyléčí
společnost přeměnou soukromého vlastnictví na veřejné bohatství a nahrazením
konkurence spoluprací; tato přeměněná společnost se stane „naprosto zdravým
organismem“ (SM 233) a zaručí materiální blahobyt každému členu
společenství. Socialismus se ovšem nesmí stát „autoritativním“ (ibid.). Je-li
socialismus autoritativní, existují-li vlády vyzbrojené ekonomickou silou, jako
jsou nyní vyzbrojeny politickou silou, existují-li „průmyslové diktatury“ (ibid.),
pak na tom bude člověk hůře než prve. Proč? Wildova odpověď je následující:
„Zatímco v současném systému může žít velmi mnoho lidí v jisté míře svobody,
vyjádření a štěstí, tak v systému průmyslových kasáren nebo v systému
ekonomické diktatury by nikdo nemohl žádné takové svobody dosáhnout. (…)
Každý musí mít při výběru své práce naprostou volnost. Na nikoho se nesmí
činit žádný nátlak. V opačném případě se člověku jeho práce nebude zdát dobrá,
nebude dobrá sama o sobě a nebude dobrá pro ostatní“ (SM 236).
Nicméně k tomu, aby se život „plně rozvinul k nejvyšší dokonalosti“ (SM 233),
je potřeba individualismus. Cesta ke zdokonalení vede přes socialismus
k individualismu. Co si Wilde pod termínem „individualismus“ představuje?
Základním předpokladem je, jak bylo naznačeno, zrušení soukromého majetku:
„Se zrušením soukromého vlastnictví budeme mít pravý, krásný, zdravý
individualismus. Nikdo nepromarní život hromaděním věcí a symbolů věcí.
Člověk bude žít. Žít je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí jen přežívá“
(SM 238 – 239). Podstatnou výzvou individualismu je věta „Buď sám sebou!“
(SM 240). (Tuto větu lze pochopit rovněž tak, že člověk je svobodná, autonomní
bytost, která si nemá a nesmí nechat cokoli diktovat – viz další, interpretační
část studie.) Takové bylo podle Wilda pravé poselství Ježíše Krista: „Ježíš měl
na mysli toto: ,Máš nádhernou osobnost. Pěstuj ji. Buď sám sebou. Nemysli si,
že tvé zdokonalení leží v hromadění a vlastnění vnějších věcí. To je tvůj mylný
dojem. Stačí, aby sis to uvědomil, a nechtěl bys být bohatý. O obyčejné
bohatství může člověk přijít. V klenotnici tvé duše jsou nesmírné drahocennosti,
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které ti nemůže nikdo a nic vzít. A proto se snaž uspořádat svůj život tak, aby ti
vnější věci neškodily. A také se snaž zbavit osobního majetku. Nese s sebou
nízké předurčení, nekonečnou přičinlivost, ustavičné zlo. Osobní majetek
individualismu překáží na každém kroku‘“ (SM 240 – 241). Ježíš podle Wilda
praví, že „člověk nedosahuje své dokonalosti tím, co má, dokonce ani tím, co
dělá, ale jedině tím, čím je“ (SM 241).
Ten, kdo by vedl život jako Kristus, byl by zcela a dokonale sám sebou. Může
být mimořádným básníkem nebo významným vědcem nebo mladým
univerzitním studentem nebo pasákem ovcí nebo tvůrcem divadelních her, jako
byl Shakespeare, nebo může přemýšlet o Bohu, jako Spinoza, nebo být dítětem,
které si hraje na zahradě, nebo rybářem, který hází do moře svou síť. Nezáleží
na tom, čím kdo je, pokud si uvědomuje „dokonalost duše ve svém nitru“ (SM
243). Veškeré napodobování mravních zásad a života je špatné: „Dnes se
ulicemi Jeruzaléma plazí duševně chorý člověk a na ramenech vleče dřevěný
kříž. Symbolizuje životy, které jsou mařeny napodobováním“ (ibid.). Otec
Damián byl jako Kristus, když odešel, aby žil s malomocnými, protože při
takové službě si plně uvědomil, co je v něm nejlepší. Ale nebyl jako Kristus více
než Wagner, který svou duši realizoval v hudbě, nebo Shelley, jenž realizoval
svou duši v básni. Každý člověk je jiný: existuje tolik dokonalostí, kolik je
nedokonalých lidí. Nikdo, kdo chce zůstat svobodným, nesmí ustoupit
požadavkům, aby se přizpůsobil.
Individualismus je právě to, čeho se má socialismem dosáhnout. Z toho také
vyplývá, že stát se musí zcela vzdát myšlenky vládnout: „Všechny formy vlády
jsou neúspěšné. Despotismus je nespravedlivý ke každému, včetně despoty,
který byl pravděpodobně stvořen pro lepší věci. Oligarchie jsou nespravedlivé
k většině a ochlokracie jsou nespravedlivé k menšině. Do demokracie se kdysi
vkládaly velké naděje, ale demokracie jednoduše znamená hůl nad lidmi v rukou
lidí kvůli lidem“ (SM 244). Co má ale stát dělat, nemá-li vládnout? Wildova
odpověď zní: „Má (tj. stát, pozn. D.S.) být dobrovolnou asociací, která
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organizuje práci, a výrobcem a distributorem potřebných produktů. Stát má dělat
to, co je užitečné. Jedinec má dělat to, co je krásné“ (SM 246).
Základním předpokladem takového uspořádání bude to, že společnost přenechá
veškerou jednotvárnou práci strojům: „Není žádných pochyb o tom, že
budoucnost patří strojům; a právě tak jako stromy rostou, zatímco venkovan spí,
budou stroje dělat veškerou potřebnou a nepříjemnou práci, zatímco lidé se
budou bavit či kultivovaně vychutnávat volný čas – jenž je hlavním cílem
člověka, a nikoli práce – nebo budou vytvářet něco krásného nebo něco
krásného číst nebo pouze s obdivem a potěšením kontemplovat svět“ (SM 247).
Je skutečností, že civilizace potřebuje otroky. Budoucnost (socialistická a
individualistická) spočívá na „mechanickém otroctví“ (ibid.), na „otroctví
stroje“ (ibid.), který bude „majetkem všech“ (SM 246). Veškerou jednotvárnou
práci, veškerou práci, která „souvisí s děsnými věcmi a nese s sebou nepříjemné
podmínky“ (SM 247), musí vykonávat stroje: „Stroje pro nás musí pracovat
v uhelných dolech, vykonávat veškeré sanitární služby, topit na parnících, čistit
ulice, v deštivých dnech dělat poslíčka, konat cokoli, co je otravné nebo
vyčerpávající. Momentálně stroje člověku konkurují. Při vhodných podmínkách
budou stroje člověku sloužit“ (ibid.). Wilde dále vizionářsky píše: „Pokud to
bude žádáno, bude mít každé město a každý dům velkou zásobárnu síly, kterou
člověk přemění podle svých potřeb na teplo, světlo nebo pohyb. Je to utopické?
Mapa světa, ve které není zakreslena Utopie, není hodna ani toho, aby do ní
člověk zběžně nahlédl, protože opomenula jedinou zemi, u niž lidstvo vždy
přistává. A když tam lidstvo přistane, rozhlédne se a vypluje k lepší zemi.
Pokrok je uskutečňování Utopií“ (ibid.).
Nejsilnější podobou individualismu, kterou svět poznal, je umění. Umělecké
dílo je jedinečným výsledkem jedinečné povahy. Krása uměleckého díla vychází
ze skutečnosti, že autor je tím, čím je. Umění nemá nic společného s faktem, že
lidé chtějí to, co chtějí. Ve chvíli, kdy si umělec všímá toho, co jiní lidé chtějí, a
snaží se tento požadavek splnit, „přestává být umělcem a stává se nudným nebo
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zábavným řemeslníkem, poctivým nebo nepoctivým obchodníkem“ (SM 248).
Umělec, sám, bez jakéhokoli vztahu ke svému okolí, bez jakéhokoli střetávání
dokáže stvořit krásnou věc; a pokud to nedělá pouze pro své vlastní potěšení,
není žádným umělcem.
Umění jako silná forma individualismu (Wilde tvrdí, že je to dokonce „jediná
pravá podoba individualismu, kterou svět poznal” /ibid./) nutí veřejnost, aby se
pokoušela uplatňovat nad ním autoritu, která je jak nemorální, tak směšná, jak
korumpující, tak opovrženíhodná. Není to tak úplně chyba veřejnosti. Ta byla
vždy a v každém věku špatně vychovaná. Veřejnost ustavičně žádá umění, aby
bylo pro lidi, aby uspokojovalo jejich vkus, aby lichotilo jejich absurdní
ješitnosti, aby jim sdělilo to, co jim bylo sděleno již dříve, aby jim ukázalo to,
čeho by měli být nabaženi, aby je pobavilo, když je jim těžko z přejedení, a aby
rozptýlilo jejich myšlenky, když jsou unaveni svou vlastní hloupostí. Umění se
však nikdy nesmí snažit být takzvaně pro lidi. Veřejnost „se musí sama snažit
být umělecká“ (ibid.). Pravý umělec si veřejnosti nevšímá: „Veřejnost pro něj
neexistuje“ (SM 259). Wilde srovnává pozici umělce (kdy tzv. veřejnost se stále
ještě snaží uplatňovat svoji autoritu) s pozicí vědce a filosofa (kdy autorita tzv.
veřejnosti již nepřichází v úvahu): „Kdyby vědec v dnešní době zvěděl, že
výsledky jeho pokusů a závěry, ke kterým přišel, musí být takové, aby
nezvrátily platné názory lidí na danou věc nebo aby nenarušily jejich předsudky
nebo nezranily útlocit těch, kteří o vědě nic neví; kdyby filosof zvěděl, že má
naprosto právo hloubat v nejvyšších sférách myšlení pod podmínkou, že přijde
k týmž závěrům, jaké zastávají ti, kteří nikdy nemysleli v žádné hloubce
studnice vědění, byli by vědec i filosof značně pobaveni“ (SM 248 – 249).
Přesto uplynulo jen pár let od doby, kdy byla jak filosofie, tak věda podrobena
nesnesitelné kontrole, autoritě lidí – buď autoritě všeobecné společenské
nevědomosti, nebo autoritě násilí a lačnosti po moci nějaké církevní nebo vládní
skupiny. Podle Wilda jsme se zbavili jakéhokoli pokusu ze strany společnosti
nebo církve či vlády zasahovat do „individualismu spekulativního myšlení“ (SM
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249), ale snaha zasahovat do „individualismu imaginativního umění“ (ibid.)
stále přetrvává. Vlastně ne že by jen přetrvávala; je agresivní, útočná a
tyranizující.
Umění ve Wildově estetice znamená (či má znamenat) individualismus a
individualismus je vždy zneklidňující a rozkladná síla: „V tom je jeho nesmírná
cena. Protože usiluje o porušení jednotvárnosti typu, otroctví zvyku, diktatury
návyku a redukce člověka na úroveň stroje“ (SM 250).
Když někdo přistupuje k uměleckému dílu s jakýmsi přáním uplatňovat nad ním
a nad umělcem autoritu, přistupuje k němu v podstatě tak, že z něho nemůže mít
žádný umělecký dojem. Umělecké dílo má ovládat diváka – nikoli divák
umělecké dílo. Divák má být vnímavý; „má být houslemi, na které hraje mistr“
(SM 258). Čím dokonaleji dokáže divák potlačit své vlastní hloupé názory,
vlastní pošetilé předsudky, vlastní absurdní pojetí o tom, co by umění mělo nebo
nemělo být, tím pravděpodobněji může příslušné umělecké dílo pochopit a
ocenit: „To je zcela zřejmé v případě obyčejných Angličanů a Angličanek, kteří
divadlo navštěvují. Ale stejně tak to platí o lidech, kterým se říká vzdělaní.
Protože vzdělaný jedinec vyvodil své představy o umění přirozeně z toho, co
umění bylo, kdežto nové umělecké dílo je krásné tím, čím umění nikdy nebylo, a
posuzovat ho podle měřítka minulosti znamená posuzovat ho podle měřítka, na
jehož odmítnutí závisí jeho pravá dokonalost“ (ibid.). Charakter schopný
přijmout nové a krásné vlivy je jediným charakterem, který dokáže ocenit
umělecké dílo. Jako to platí v případě oceňování sochařství a malířství, o to více
to platí o oceňování takových umělecký oborů, jako je drama. Obraz a socha
totiž nebojují s časem – jeho běh se jich netýká: celku obrazu a sochy lze
porozumět v jediném okamžiku. V případě literatury (zvláště románu) a dramatu
je tomu jinak: než dojde k souladu celkového dojmu, je třeba překlenout čas.
Například v prvním jednání divadelní hry se může objevit něco, u čeho divák
nemusí ihned rozpoznat pravou uměleckou hodnotu, té je dosaženo až ve třetím
nebo čtvrtém jednání. Wilde se ptá: „Má se jako hlupák rozzlobit, vykřikovat,
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rušit hru a obtěžovat umělce“ (ibid.)? Ne. Divák má jako slušný člověk sedět
tiše a zakoušet nádherné pocity pochybnosti, zvědavosti a očekávání, nemá
chodit do divadla, aby si vybil své hulvátské sklony. Má chodit do divadla, aby
pochopil umělecký charakter, aby dosáhl uměleckého charakteru. Divák není
soudcem uměleckého díla – je někým, komu je dovoleno pozorovat umělecké
dílo, a pokud je to dílo znamenité, zapomenout při tom na „všechen egoismus,
který ho ničí – na egoismus své nevědomosti nebo na egoismus své vědomosti“
(SM 259).
V závěrných pasážích eseje Lidská duše za socialismu shrnuje Wilde svou
politicko-estetickou ideu do těchto tří vět: „Minulost je to, co člověk neměl být.
Přítomnost je to, co člověk nemá být. Budoucnost je to, čím jsou umělci“ (SM
262).
Na možnou námitku, že jeho vize je nereálná a proti lidské přirozenosti, Wilde
odpovídá: „To je naprostá pravda. Je nereálná a proti lidské přirozenosti. Proto
stojí za to uskutečnit ji a proto je navrhována. Protože co je reálná vize? Reálná
vize je buď taková, která už existuje, nebo taková, kterou by bylo možno
uskutečnit za stávajících podmínek. Ale člověk protestuje právě proti stávajícím
podmínkám, a proto jakákoli vize, která by je mohla akceptovat, je mylná a
nerozumná. Tyto podmínky budou odstraněny a lidská povaha se změní. Člověk
ví o lidské povaze opravdu jedině to, že se mění. Změna je jediná vlastnost,
kterou jí můžeme přisoudit“ (ibid.).
Individualismus ve Wildových představách nepřistupuje k člověku s nějakými
frázemi o povinnosti (což pouze znamená dělat to, co jiní lidé chtějí, protože si
to přejí), nebo s nějakými odpornými frázemi o sebeobětování (což je jen
pozůstatek brutálního zmrzačování). Individualismus vlastně na člověka neklade
vůbec žádné požadavky. Wilde dodává, že individualismus „vychází přirozeně a
nevyhnutelně z člověka“ (SM 263). (Tady si ovšem Wilde protiřečí, protože, jak
jsme citovali výše, na jiném místě říká, že jeho vize jde proti lidské
přirozenosti.) Individualismus zkrátka nevyvíjí na člověka žádný nátlak –
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naopak, říká člověku, že by neměl strpět, aby byl na něho vyvíjen nějaký tlak.
Wilde dokonce tvrdí: „V člověku se individualismus projeví sám od sebe.
Individualismus se tak nyní v člověku projevuje. Ptát se, jestli je
individualismus reálný, je jako ptát se, jestli je reálný vývoj. Vývoj je životním
zákonem a neexistuje jiný vývoj než směrem k individualismu. Tato tendence se
neprojevuje v případě uměle zastaveného růstu nebo pohromy nebo smrti“
(ibid.).
Individualismus bude také „nesobecký a nestrojený, neafektovaný“ (ibid.).
K tomu Wilde říká: „Dnes, pokud se člověk obléká, jak se mu líbí, je považován
za strojeného. On se ale zatím chová dokonale přirozeným způsobem.
Afektovanost v těchto případech spočívá v tom, že člověk se obléká podle
názoru svého okolí, což bude názor pravděpodobně krajně hloupý, neboť je to
názor většiny“ (ibid.). Nestrojenost tedy znamená oblékat se, jak se komu líbí,
bez toho, aby podlehl nátlaku okolí. Nesobeckostí se na druhé straně rozumí to,
že člověk bude žít „podle vlastního přání“ (ibid.), že bude žít způsobem, který se
mu zdá nejvhodnější pro úplné vyjádření jeho vlastní osobnosti – prvotním
cílem jeho života bude „vlastní vývoj“ (self-development, ibid.). Sobeckost je
naopak „přát si, aby jiní žili tak, jak si to přeji já“ (SM 263 – 264) . Nesobeckost
tedy je nechat jiné lidi žít, neplést se jim do života. Sobeckost vždy usiluje o to,
aby se okolo ní vytvořila naprostá uniformita typů. Nesobeckost považuje
nekonečnou různost typů za rozkošnou věc, akceptuje ji, souhlasí s ní, má z ní
radost. Není sobecké myslet na sebe. „Člověk, který na sebe nemyslí, nemyslí
vůbec“ (SM 264).
Člověk podle Wilda usiluje o to, aby žil intenzívně, naplno a dokonale. Když to
dokáže, aniž by omezoval jiné nebo to kdy dovolil, a to, co dělá, mu bude zcela
příjemné, bude duševně i tělesně zdravější, ušlechtilejší, bude více sám sebou.
Radost je reakce přírody, její znamení souhlasu. Když je člověk šťastný, je
v souladu sám se sebou a se svým okolím. Nový individualismus, k němuž se
dospěje přes fázi neautoritativního socialismu, bude tím, o co se snažili Řekové,
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ale co s výjimkou svých myšlenek nemohli plně uskutečnit, protože měli otroky
a živili je; bude tím, o co se snažila renesance, ale co mimo umění nemohla plně
uskutečnit, protože lidé měli otroky a mořili je hladem. „Individualismus bude
dovršen a každý člověk jeho prostřednictvím dospěje ke své dokonalosti. Nový
individualismus bude novým helénismem“ (SM 268).
II.
David E. Cooper v Companion to Aesthetics charakterizuje Wildův estetickopolitický spis Lidská duše velmi jasně: „Lidská duše za socialismu je v podstatě
morální manifest hlásající Wildovy ideály svobody, individualismu a
seberealizace. Jako Kierkegaard a Marx si Wilde uvědomuje, že životy lidí
v jeho století se stále více stávají mechanickými a anonymními. Lékem je zčásti
radikální ekonomická a politická změna: například abolice soukromého majetku
a záruky proti tyranii jak ze strany vlády, tak ze strany veřejného mínění. (…)
Ale tím hlavním prostředkem, jak uskutečnit výše zmíněné ideály, je umění.
(…) Umělecké úsilí není jen zvlášť hodnotná cesta směrem k seberealizaci, ale
umění také poskytuje pro každého člověka model, jak by měl vypadat jeho vztah
k sobě samému. Wilde nás vybízí k tomu, abychom viděli naše životy jako
umělecká díla, která mají být vytvořena.“112
Koncept „život jako umělecké dílo“ má tedy v eseji Lidská duše za socialismu
význam

maximálního

rozvoje

osobnosti,

maximální

možné

realizace

přirozeného potenciálu jedince. Jde o, v klasifikaci filosofa Johna Kekese, o
estetický přístup vzhledem k umění života. John Kekes ve své knize Umění
života rozlišuje morální modus umění života a estetický modus umění života:
„Podle morálního přístupu je klíčová vzhledem k umění života morálka. Podle
estetického přístupu je klíčový lidský rozvoj. (…) Ideálem pro estetický přístup
je kreativní život. Snaha, kterou vyžaduje, se soustředí na to, aby se z jedince
112

D. Cooper (ed.), A Companion to Aesthetics, Blackwell Publishers, Oxford 2001, s. 443.

92

stal určitý druh osoby. Mediem tohoto umění života je život umělce. Cílem
kreativní snahy umělců je rozvíjet potenciality implicitní v jejich přirozenosti, a
tudíž dát jejich životům takovou formu, takový směr a takovou hodnotu, jak
jejich charaktery a okolnosti umožňují. Toto vede k životu dedikovanému
umění, moci, dobývání či vytváření nového světa. Výslednými životy mohou
být životy takových osobností, jako byli Wagner, Julius Caesar, Napoleon či
Nietzsche.“113
Wilde svým esejem Lidská duše za socialismu předjímá také teorii člena
Frankfurtské školy Herberta Marcuse. Marcuse114 vidí v umění ve světě stále
více totalitárním trvalé volání po světě lidského uspokojení. V umění Marcuse
nachází nejucelenější vyjádření toho, co podle Whiteheada nazývá Silným
odporem: protestu proti represi, která není nutná, a projev svrchované podoby
svobody: „V kontrastu k ortodoxní marxistické estetice vidím politický
potenciál umění v umění samotném, v estetické formě jako takové. (…) Tvrdím,
že prostřednictvím své estetické formy je umění do velké míry autonomní
vzhledem k daným sociálním vztahům. Ve své autonomii umění jednak
protestuje vůči těmto vztahům, jednak je transcenduje. Proto umění podvrací
dominantní vědomí, běžnou zkušenost.“115
Umění a pouze umění může poskytnout útočiště před hrůzami nezávislé reality.
Podle Marcuse je naděje na emancipaci skryta v nepřekonatelném napětí, které
umění vytváří mezi fikcí a realitou. Schopnost umění vytvářet jinou realitu je
nejlepším důkazem toho, že stále ještě existuje nadsmyslová oblast ukrytá před
reálným světem a probíhajícím racionalizačním procesem. Pro Marcuse je
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jediným příslibem emancipace nevzdávat se snahy zmenšovat napětí mezi
uměním a realitou.
Wilde vidí v umění, v umělcově činnosti – podobně jako Marcuse – vzor hodný
následování. Máme se snad všichni stát umělci? Nikoli. Umění je vzorem
k následování, protože je projevem svobodného sebe-rozvoje jedince, řečeno s
Kantem, je účelností bez účelu, řečeno s Marcusem, protestem proti represi.
Umění je nezávislé na realitě, na společnosti (např. na obecenstvu), je projevem
autonomie, projevem svobody. Umění představuje předvoj nového sociálního
uspořádání, které nastane po socialismu (tj. po zrušení soukromého majetku) –
totiž „nového helénismu“, „nového individiualismu“. Wilde tak připisuje umění
takřka revoluční dimenzi: snaha o zmenšování rozdílu mezi fikcí a realitou
(snaha o estetický svět, o estetizaci života) je Wildovým – stejně jako
Marcusovým – hlubokým přáním.
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Nový životní poznatek
I.
De profundis (1905)116 je Wildova osobní zpověď. Dokumentuje zlom, který pro
Wilda, pro celé jeho myšlení i pro jeho osobní život, znamenalo uvěznění v
Readingu. Sám o tom píše: „Přeji si, abych dospěl k tomu, abych mohl zcela
prostě a bez chlouby říci, že dva velké rozhodující okamžiky v mém životě byly,
když mne otec poslal do Oxfordu a když mne společnost poslala do vězení“ (DP
165).
Uvěznění Wilda přivádí k myšlence na „nový život“ (DP 163). Co způsobilo
tuto změnu? Jednoznačně zážitek bolesti, utrpení, který však současně znamená
i nový začátek: „Leží toho přede mnou tolik, že bych považoval za strašlivou
tragédii, kdybych musel zemřít dříve, než mně bude dopřáno, abych z toho
uskutečnil alespoň část. Vidím nové vývojové možnosti v umění a životě,
z nichž každá je novou cestou k dokonalosti. Prahnu po životě, abych mohl
vybádat, co je teď pro mne jakoby nový svět. Chcete vědět, co je tento nový
svět? Uhodnete to snadno. Je to svět, v němž jsem žil poslední dva roky. Utrpení
a všechno, čemu učí, to je můj nový svět“ (DP 169). Tento „nový svět“ je v
přímém protikladu k tomu, co Wilde do té doby prožíval a vyznával.
Wilde rekapituluje svůj dosavadní život následovně: „Byl jsem člověkem, jenž
měl symbolické vztahy k umění a kultuře své doby. Poznal jsem to sám na
úsvitě mužného věku a později donutil jsem svůj věk, aby to uznal. (…) Bozi
mně dali téměř všechno. Měl jsem génia, proslulé jméno, vysoké společenské
postavení, slávu, lesk a intelektuální odvahu; učinil jsem umění filosofií,
filosofii uměním…(…). Zacházel jsem s uměním jako s nejvyšší skutečností;
s životem jen jako s větví poezie. Probudil jsem fantazii svého století tak, že
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kolem mne vytvořila mýty a legendy. Shrnul jsem všechny filosofické systémy
v jedinou větu, život celý v jediný epigram. Bavilo mne být flâneurem, dandym,
módním lvem“ (DP 162 – 163).
Zkrátka – Wildův život před jeho uvězněním byl zasvěcen smyslovému,
hédonismu. Sám na sobě zakusil, co navrhoval jiným: „Dříve patřil celý můj
život rozkoši. Vyhýbal jsem se bolesti a starosti všeho druhu. Nenáviděl jsem
oboje. Předsevzal jsem si nevšímat si jich, pokud jen možno: zacházet s nimi
skoro jako s nedostatky. Nepatřily k mému životnímu plánu. Pro ně nebylo
místa v mé filosofii“ (DP 169).
Jaký smysl mělo nakonec pro Wilda utrpení? Utrpení přivedlo Wilda k novému
poznání, k jisté revizi názorů a k pokoře: „Teď nalézám ve své bytosti hluboce
ztajeno něco, co mně říká, že bez významu není nic na světě, nejméně utrpení.
Ono něco, jež leží ztajeno hluboko v mém nitru, jako v poli poklad, je Pokora.
Je tím, co je ve mně nejmladšího a nejlepšího: posledním objevem, k němuž
jsem konečně dospěl, východiskem nového vývoje.“ (DP 163)
Nicméně, nový život pro Wilda znamená v jistém smyslu pokračování jeho
života v rozkoši, zintenzivnění, zesílení toho, co chtěl, oč usiloval: „Tento Nový
Život, jak to časem rád nazývám pro lásku k Dantovi, není ve skutečnosti vůbec
novým životem, nýbrž prostě, mocí vývoje, pokračování a rozvinutí mého
dřívějšího života“ (DP 172). To, proč život v utrpení je pokračováním života
zasvěceného hédonismu a rozkoši, vysvětluje Wilde následujícím způsobem:
„Vzpomínám si, že když jsem byl v Oxfordu, řekl jsem kterémusi ze svých
přátel, s nímž jsem bloudil pustými procházkami v okolí Magdaleny, plném
ptáků, kteréhosi jitra v roce, než jsem promoval, že bych chtěl jíst z ovoce všech
stromů v zahradě světa a že vycházím do světa s touto vášní v duši. A opravdu,
tak jsem vyšel a tak jsem žil. Bylo mou jedinou chybou, že jsem se omezoval
tak výlučně na stromy, jež vzrostly, jak jsem myslil, na slunečné straně zahrady,
a vyhýbal se druhé straně, stinné a tmavé. Neúspěch, hanba, chudoba, bolest,
zoufalství, utrpení i slzy, zajíkavá slova, jež sestupují z trpících rtů, lítost, jež
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činí cestu trnitou, svědomí, které odsuzuje, sebeponížení, jež trestá, bída, jež
sype popel na svou hlavu, zdrcení, které se odívá pytlovinou a míchá žluči do
svého nápoje: – to vše byly věci, kterých jsem se bál. A ježto jsem se rozhodl, že
o nich nechci nic vědět, byl jsem nucen zakusit je jednu po druhé, živit se z nich,
nemít na čas vůbec jiné výživy. Nelituji ani okamžik, že jsem žil rozkoší. Činil
jsem to zplna, jak třeba činit vše, co činíme. Nebylo požitku, jehož bych nebyl
okusil. Hodil jsem perlu své duše do poháru s vínem. Kráčel jsem květinovou
stezkou za zvuku fléten. Žil jsem medem. Kdybych však byl pokračoval
v tomtéž životě, bylo by to chybou, neboť bych byl jednostranný. Musil jsem
dále. Také druhá polovice zahrady měla pro mne tajemství“ (ibid.). Wilde zde
vystupuje jako správný experimentátor života: žádná životní zkušenost mu
nesmí být zatajena, tyto životní objevy pak činí předmětem, součástí svého
estetického myšlení. Teprve spojení rozkoše a utrpení, krásy a bolesti je pro
Wilda skutečnou realizací tzv. uměleckého života: „To je, pokud dovedu
pochopit, vrcholná realizace uměleckého života. Neboť umělecký život je
jednoduše rozvojem sebe sama (self-development). Umělcova pokora je v tom,
že přijímá otevřeně všechny zkušenosti tak, jako je umělcova láska prostě v jeho
smyslu krásy, jenž vyjevuje světu tělo i duši jeho“ (DP 173).
Negativní zkušenosti jsou součástí uměleckého života – špatné zkušenosti je
třeba přijmout: „Litovat svých vlastních zkušeností je totéž jako znásilnit svůj
vlastní rozvoj. Zapřít své vlastní zkušenosti je totéž jako položit svému
vlastnímu životu na rty lež. Není to o nic méně, než kdyby někdo chtěl zapřít
svou duši“ (DP 166). To, co Wilde získal vězněním, nemá být cestou k nápravě
nebo zapuzením toho, co bylo. Je to objev jiného aspektu života, života
osobního.
Jako příklad uměleckého života Wilde uvádí Kristův život, v němž došlo ke
splynutí bolesti a krásy (DP 175). Wilde estetizuje Krista – a to dvojím
způsobem: zaprvé prohlašuje, že Kristův život je umělecké dílo, zadruhé sám
sebe stylizuje do role novodobého Krista. Lze namítnout, že Wilde sám sebe
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jako moderního Krista nikde explicitně neoznačuje. Nicméně, jako implicitní
důkaz toho, že Wilde se ve své stylizaci boholidství přibližuje, viz tento citát:
„Byl jsem člověkem, jenž měl symbolické vztahy k umění a kultuře své doby.
Poznal jsem to sám na úsvitě mužného věku a později donutil jsem svůj věk, aby
to uznal. (…) Obklopil jsem se malými povahami a nízkými tvory. Stal jsem se
marnotratníkem vlastního génia a promrhat věčné mládí působilo mi zvláštní
potěšení. Unaven chodit výšemi, sestoupil jsem z vlastní vůle dolů do hloubi za
novými vzruchy“ (DP 162 – 163).
V Kristovi vidí Wilde jednak úplnou jednotu osobnosti a dokonalosti, která
„tvoří skutečný rozdíl mezi klasickým a romantickým hnutím v životě“ (DP
173), a jednak umělce, jehož povahovou základnu tvoří „prudká a vroucí
imaginace“ (ibid.). Krista Wilde dále charakterizuje jako „prvního individualistu
v dějinách“ (DP 176). Wilde tvrdí: „Žít pro jiné (…) nebylo jeho učení. Nebyla
to základna jeho učení. Praví-li ,Odpouštějte nepřátelům,‘ nepraví to v zájmu
nepřítele, nýbrž v našem vlastním zájmu, a proto, že je láska krásnější než
nenávist. Vyzývá-li mladíka ,Prodej, co máš, a rozdej chudým,‘ nemyslí tím na
stav chudých, ale na duši mladíkovu, na duši, kterou bohatství ničí“ (DP 176 –
177).
Wilde v De profundis promýšlí dvě témata pro svou další tvorbu: „První je
,Kristus jako předchůdce romantického hnutí v životě‘; druhý ,Umělecký život a
umění žít‘“ (DP 181).
O Kristovi v této souvislosti Wilde také říká: „Cítil, že je život proměnný,
plynný, činorodý a že je to jeho smrt, vtěsnat jej v nějakou pevnou formu.
Nahlížel, že by lidé neměli brát příliš vážně hmotné denní zájmy: že je čímsi
velikým být nepraktický: že se nemáme příliš zabývat běžnými záležitostmi.
Ptáci se o to nestarají, proč by měli lidé“ (ibid.)?
Kristus ve Wildově interpretaci bojoval především proti měšťáctví: „Ve své
těžkopádné nepřístupnosti myšlenkám, své tupé počestnosti, svém uctívání
vulgárního úspěchu, ve svém úplném zaujetí otázkami hrubě materiální stránky
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života a své směšné ješitnosti a nadutosti byli jeruzalémští Židé doby Kristovy
dokonalým protějškem britského měšťáka našich dnů. (…) Zacházel se
světským úspěchem jako s čímsi, čím nutno dokonale opovrhovat. Neviděl
v něm zhola nic. Pokládal bohatství za obtíž pro člověka. Nechtěl vědět nic o
životě obětovaném nějakému filosofickému nebo morálnímu systému“ (DP
182).
Na jiném místě o Kristovi Wilde prohlašuje: „Vše, co nám Kristus praví hlasem
lehkého napomenutí, je, že každá chvíle má být krásná, že má duše být neustále
uchystána pro příchod ženichův, neustále čekat na hlas milencův, že je
měšťáctví prostě ta část lidské bytosti, která není ozářena imaginací“ (DP 183).
Pro Wilda je v Kristově učení dále signifikantní to, že Kristus „viděl ve hříchu a
utrpení cosi o sobě krásného a svatého, možnosti zdokonalení“ (ibid.). Wilde
vykládá Kristovy myšlenky a činy tak, aby Wildovo uvěznění dostalo smysl,
aby Wildovo utrpení získalo vyšší účel: „Zajisté, hříšník se musí kát. Ale proč?
Prostě proto, že by jinak nemohl pojmout, čeho se dopustil. Chvíle lítosti je
chvíle zasvěcení. Více než to: je to prostředek, kterým se mění lidská minulost.
Řekové to pokládali za nemožné. Často stojí v jejich gnómech: ,Ani bohové
nemohou změnit minulost.‘ Kristus dokázal, že to dovede nejprostší hříšník, že
je to jediné, co dovede. Kdyby se ho byli zeptali, byl by Kristus – tím jsem si
zcela jist – řekl, že okamžik, kdy marnotratný syn padl na kolena a plakal,
proměnil vše, i to, že utratil své jmění s nevěstkami, i to, že pásl vepře a
hladověl a žádal si jíst mláta, kterým je krmili, v krásné a svaté okamžiky svého
života. Většině lidí je nesnadno pochopit tuto myšlenku. Snad nutno, abychom
pobyli ve vězení, abychom jí rozuměli. Pak stojí za to, že jsme byli ve vězení“
(ibid.).
Život Kristův, život, v němž jedinečným způsobem došlo k fúzi krásy a bolesti,
znamená pro Wilda život umělecký; „podobá se na vlas uměleckému dílu“ (DP
184).
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Je dobré na tomto místě připomenout, že Wilde ve vězení nekonvertoval
k nějakému určitému náboženství: „Věří-li jiní v neviditelné, věřím já v to, čeho
je možné se dotknout, co je možné vidět. Moji bozi bydlí v chrámech,
vystavěných rukou lidskou; a v oblasti skutečné zkušenosti uskutečňuje a
naplňuje se moje víra: až příliš, neboť jako většina nebo všichni ti, kdo kladou
své nebe na zemi, nalezl jsem zde jak krásu nebe, tak i hrůzu pekla“ (DP 165).
Avšak sama forma náboženství má pro Wilda

– jakož i pro řadu jeho

předchůdců – jistý půvab: „Když přemýšlím o náboženství, je mi, jako bych
chtěl založit řád pro ty, kteří nemohou věřit: Bratrstvo Nevěřících, jak by se
mohl jmenovat, kde na oltáři, na němž nehořely by svíce, kněz, v jehož srdci
neměl by místa klid, sloužil by mši s neposvěceným chlebem a s kalichem bez
vína. Abych řekl pravdu, všecko musí se stát náboženstvím“ (ibid.). Wilde
hypostazuje víru bez kultu, náboženstvím, předmětem úcty má být život jako
takový.
Druhé téma, jemuž by se Wilde chtěl po propuštění z vězení věnovat, je téma „O
vztahu mezi Uměleckým Životem a Uměním Žít“ (DP 184). Nejde „jen“ o
námět na psaní, jde i o Wildův život sám – o Wildův život, který se přece má
stát dokonalým uměleckým dílem.
Wilde – jako „umělec života“ (DP 188) – formuluje v De profundis jakýsi
program pro dny, kdy vyjde z vězení, program, který se snaží začlenit zážitek
internace do celku Wildova díla a života tak, aby jeho život tvořil (přes všechny
„karamboly“) ucelené umělecké dílo: „Snad vnikne (…) v moje umění, ne méně
než v můj život, ještě hlubší nota, nota jednotnější vášně a bezprostředního
podnětu. Ne šíře, nýbrž intenzita je pravým cílem moderního umění. Nejde nám
v umění již o typus. Máme co činit s výjimkou. Nemusím dodávat, že nemohu
svému utrpení dát tvar, jejž vskutku mělo. Umění začíná teprve tam, kde končí
Napodobení, ale něco musí do mého díla přijít, jakési bohatší kadence,
překvapivější účiny, jakási prostší stavba, každopádně jakási estetická kvalita“
(DP 186).
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Wilde zesílí individualismus. I tím se přiblíží modernismu: „Říkají o mně, že
jsem byl příliš individualistický. Musím se stát ještě větším individualistou, než
jsem kdy byl. Musím ze sebe vytěžit ještě mnohem více, než jsem kdy vytěžil, a
očekávat od světa ještě mnohem méně, než jsem kdy očekával“ (DP 187 – 188).
To vše velmi připomíná moderní krásu – jak ji programuje a cítí Charles
Baudelaire. Individualismus a jedinečnost přijalo rovněž jako míru hodnoty
moderní umění 20. století.
Na závěr De profundis Wilde nalézá formu rekonvalescence a útěchu (podobně
jako Chateaubriand) také v přírodě – zcela v protikladu např. k Úpadku lhaní,
kde příroda má zcela podřadné místo vzhledem k umění: „Mám zvláštní touhu
po velkých, prostých prvotních věcech, jako je moře, jež mi není o nic méně
matkou nežli Země. (…) Jako Gautier byl jsem vždy z těch, ,pour qui le monde
visible existe‘. Zatím vím teď, že za vší tou krásou, byť sebevíce uspokojovala,
skryt je duch, jehož jsou barevné tvary a podoby pouhými projevy, a s tímto
duchem žádám vejít v souzvuk. Znechutil jsem si zřetelné výrazy lidí a věcí.
Mystické v Umění, Mystické v Životě, Mystické v Přírodě, – to je to, po čem
prahnu, a snad to naleznu ve velkých symfoniích, ve svaté bolesti a v mořských
hlubinách. Ano, je nezbytně nutné, abych to někde nalezl“ (DP 191 – 192).
Mystická Příroda se nově objeví i jako protiklad lidského a konkrétních lidských
produktů (věcí), jimž tolik věřil v období estetického hnutí.
II.
Leitmotivem Wildova textu De profundis je (estetické) ospravedlnění zla, které
ho postihlo. Wilde interpretuje uvěznění ne jako ztroskotání jeho snahy o
umělecký život (o který mu jde především), ale jako součást uměleckého života.
Uvěznění (a zlo, jež přináší) je ve Wildově filosofii uměleckého života
nezbytným pandánem hédonistického života a rozkoše, dalším pokračováním
rozvoje osobnosti. Zlo je vlastně ospravedlněno esteticky – zlo tvoří nedílnou
součást života-umění, bez zla/bolesti by umělecký celek-život nebyl dokonalý.
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To je Wildovo nové poznání. „Krása vedle ošklivosti“, jako dobro vedle zla – i
to je přínos romantismu (viz V. Hugo, Předmluva ke Cromwellovi). Zatímco u
romantiků je to manifestace, vyhlášení nové ideje, Wilde k tomuto faktu
přichází na základě svého občanského života, po střetu individualisty se
společností. Jeho přesvědčení je tím silnější.
Analogicky „obhajuje“ zlo Nietzsche ve Zrození tragédie (1872): „…smíme
(…) o sobě míti za to, že pro skutečného tvůrce toho světa my jsme již obrazy a
umělecké projekce a máme své nejvyšší důstojenství jakožto umělecké výtvory
– neboť život a svět jsou na věky věkův ospravedlněny jen jakožto jevy
estetické: ale ovšem, vědomi jsme si tohoto svého významu asi tak, jako vojáci
namalovaní na plátně jsou si vědomi bitvy tam vypodobené.“117
Julian Young v knize Nietzsche´s Philosophy of Art označuje takovéto
ospravedlnění existence zla jako „nelidské“: „Je zde, zdá se mi, něco ošklivého,
dokonce nelidského, jeden je v pokušení říci wagneriánského, nikoli jen
přehlížet, ale dokonce přijmout stav mysli, který je ochoten pojmout lidské
bytosti jako pouhé prostředky výtvoru umělce-boha, výtvoru velkolepé, krvavé,
kosmické epické básně.“118
Ano, taková „estetická obhajoba zla“ je vskutku „nelidská“, je „nelidská“,
protože je bohorovná, božská: nejde (a od samého začátku nešlo) o pohled na
zlo z běžné lidské perspektivy, ale jde o pohled – u Nietzscheho i Wilda – „nelidský“, tj. nadlidský, božský. Pohled, který afirmuje zlo jako estetický jev nutný
pro dokonalost uměleckého díla-života-světa, je pohledem (či spíše nadhledem),
s Nietzschem řečeno, dionýsky (tedy božsky) inspirovaným. Afirmace zla
(neúspěchu, hanby, chudoby, bolesti, nemoci, zoufalství atd.) jako estetického
jevu, božský nadhled, který vyjadřuje „tragické poznání“ v Nietzschově Zrození
tragédie a Wildova estetika uměleckého života, se originálním způsobem
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shoduje s esenciální intencí modernity, jíž lze sartrovským slovníkem definovat
jako touhu po „uskutečnění neexistujícího Boha“. Estetickou afirmací zla (tj.
přijetím Nietzschovy „artistické metafyziky“ či Wildovy estetiky uměleckého
života) se jedinec pozdvihuje nad běžnou lidskou perspektivu a stává se Bohem;
tato „bohorovná perspektiva“ je, dovolujeme si říci, příznačná pro modernitu.
Estetická afirmace zla však neznamená, že zlo, které se nám děje, budeme
s nadšením přijímat jako to nejlepší, co nás mohlo postihnout, jako „nejvyšší
dar“. Jde o něco hlubšího – Wildovými slovy vyjádřeno: „To, na čem záleží, co
leží přede mnou, to, co mám provést, aby nebyl krátký zbytek mých dnů
porušen, zmaten a neúplný, je absorbovat do sebe vše, co se mně stalo, učinit to
částí sebe sama, přijmout to bez reptání, bez úzkosti či odporu. Nejvyšší neřestí
je polovičatost. Všechno, co se uskutečnilo, je pravé“ (DP 165). A tak
objevujeme ve Wildovi, v tomto estétovi par excellence, nový příkaz, příkaz
k opravdovosti, hlubinné přitakání životu s jeho utrpením.119
Toto „přijetí všeho“, jak už jsme naznačili, těsně souvisí s „přitakáním bytí“
obsaženým v dionýské vizi světa u Nietzschova tragického básníka:
„Přisvědčování životu dokonce i v jeho nejnezvyklejších a nejtvrdších
problémech, vůle k životu, radující se v obětování svých nejvyšších typů
z vlastní nevyčerpatelnosti – toto zval jsem dionyským, v tom jsem uhodl most
ke psychologii tragického básníka. Ne aby se zbavil děsu a soucitu, ne aby se
očistil od nebezpečného afektu jeho prudkým vybitím – jak tomu rozuměl
Aristoteles –: nýbrž aby sám byl přes hrůzu a soucit věčnou radostí vzniku –
onou radostí, jež tají v sobě ještě i radost z ničení… A tím ocitám se opět na
místě, z něhož jsem vyšel kdysi – „Zrození tragedie“ bylo mým prvním
přehodnocením všech hodnot: tím stavím se opět na půdu, ze které vyrůstá, co
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chci, co dovedu – já, poslední učeník filosofa Dionysa – já, učitel věčného
návratu…“120
Dostáváme se nyní k pojmu „pluralitní afirmace“, který použil ve svém výkladu
Nietzschovy filosofie tragického Gilles Deleuze. Tento pojem lze s úspěchem
aplikovat i na Wildovo estetické myšlení v De profundis. Deleuze vidí podstatu
tragického (a dionýského) v Nietzschově filosofii takto: „Dionýsos přitakává
všemu, co se přihodí, ,i tomu nejskrytějšímu utrpení‘, a zjevuje se ve všem, co je
přijato. Mnohačetná či pluralitní afirmace, to je podstata tragického.“121
Pluralitní afirmace je spojena s „nevinností bytí, existence“: „Otázkou ve
skutečnosti není: je existence, jež je vinna, odpovědná, či nikoli?, nýbrž: Je
existence vinna… anebo je nevinná? Zde našel Dionýsos svou pluralitní pravdu:
nevinnost, nevinnost mnohosti, nevinnost stávání a všeho, co jest.“122
Souvislost Nietzschova dionýského přitakání životu (tj. Nietzschovy „pluralitní
afirmace“ a „nevinnosti všeho, co jest“) s Wildovou estetikou uměleckého
života (tj. Wildovým přijetím, absorpcí i toho zlého, co nás v životě potká, jako
nezbytné součásti celkového „dojmu“, celkové „estetiky existence“) je evidentní
a není v zásadě třeba dalšího výkladu. Jako důkaz analogie mezi Wildovou
estetikou v De profundis a Nietzschovou „pluralitní afirmací“ ocitujme ještě to,
co píše Julia Prewitt Brown ve své monografii Cosmopolitan Criticism: Oscar
Wilde´s Philosophy of Art: „Zápas, který vidíme odehrávat se před našima očima
v De profundis (…), je zápas duše, jež si přeje opakování života až do těch
posledních odpudivých detailů, aby mohla život afirmovat, jež si přeje
dosáhnout stavu mysli, v níž by Wilde nepreferoval nic vášnivěji než opakování
toho života tak, jak se odehrál, v němž by Wilde viděl všechny události své
minulosti, dokonce i události nenapravitelné hrůzy a zármutku, jako události,
120

F. Nietzsche, Soumrak model, Votobia, Olomouc 1995, s. 184 – 185.

121

G. Deleuze, Nietzsche a filosofie, Herrmann & synové, Praha 2004, s. 34.

122

Ibid., s. 44.

104

které se staly ,s nejlepším úmyslem‘, dosáhnout stavu mysli, jež by dokázala
obrátit ty nejvíce problematické věci na věci výhodné; zkrátka, na to, co
Nietzsche nazývá amor fati, láska k osudu…“123
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Baudelaire a Wilde
Baudelairovým vymezením krásy, ideálu, který vedle složky kontinuální a
navazující na předešlé musí mít novou, aktuální složku, jež má kořeny
v současném moderním životě umělce a společnosti, se Wildův předchůdce
v moderní estetice nijak tomuto autorovi těsně nepřibližuje.
Výchozím bodem Baudelairovy estetiky je jeho pojetí krásy a význam, který
působení ideálu přisuzoval: „Krásu tvoří jednak věčný a neměnný element,
jehož podíl se určuje nesmírně těžce, a pak element relativní, nahodilý, jímž
může být (…) například doba, móda, morálka nebo vášeň. Bez tohoto druhého
elementu, který je jakýmsi lákavým, šumivým, dráždivým obalem božského
koláče, by byl první element nestravitelný, neocenitelný, nepřipravený a
nezpůsobilý pro lidskou povahu.“124 Baudelaire je rozhodně pro krásu
zbavenou „omylů akademiků“125. Proti nim staví význam vášně, „jelikož máme
své osobité vášně, máme i svou krásu“.126 Odmítá i banální představy „krásy
jakožto příslibu štěstí“, což je charakteristika, která se připisuje Stendhalovi.
Tu se zas ozývá Baudelaire, aby plédoval za aristokratismus krásy, jehož rysy
tuší a obdivuje například v odvaze aplikovat nevkus.
Wildovi začne být Baudelaire blízký všude tam, kde rozvádí a pak ještě
upřesňuje ony složky, které nejvíce charakterizují nový komponent krásy, a
tudíž názory, kterými jednou provždy charakterizoval modernitu, pro níž je
dosud nejcitovanějším autorem. Nebyl-li Wilde na Baudelaira přímo vázán,
názorově upnut (nic o tom aspoň nevíme), pak vše, co napoprvé Baudelaire
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odhalil, už přebírá Wilde s dobou, do níž se právě on, pozdější autor, narodil,
kterou však neoddiskutovatelně Baudelaire „pomáhal“ odhalovat v jejích
nových citových, estetických a sociálních kvalitách. Pro Wilda je již bytostně
samozřejmé, že k současné kráse patří oděv, zevnějšek, móda (ač její obecnou
podobu kritizuje, jako příslušník estetického hnutí ji osobně individualizuje a
praktikuje). Totéž vlastně dělal i Baudelaire, jen s tím, že přijímal černou
bizarnost pánského obleku s větším porozuměním než Wilde.
Baudelaire v Malíři moderního života píše: „Modernost, toť přechodnost,
prchavost, nahodilost, polovina umění, jehož druhou půlí je věčnost,
neměnnost. (…) každá doba má své vlastní držení těla, pohled a úsměv (…)
Podceňovat (v českém překladu překlep – podněcovat!) nebo pomíjet tento
prchavý prvek, který prochází tolika proměnami, nemá nikdo právo.“127
„Módu“ je podle Baudelaira „nutno pokládat za symptom touhy po ideálu,
který tane v lidském mozku nad vším, co tam přirozený život kupí hrubého,
pozemského, špinavého, jako jakási vznešená deformace přírody (…) každá
z nich (tj. mód, pozn. D.S.) je novým víceméně šťastným úsilím o krásu,
jakýmsi přibližováním k ideálu…“128
Vedle módy je to dandy, kterého považuje Baudelaire za „nejvyšší ztělesnění
idejí krásy přenesené do hmotného života, diktující formu a určující
chování“.129
Je tu ještě jeden moment, zkoumáme-li, zda a jak si byli tito dva autoři
názorově blízcí, dostáváme se k otázce závislosti umění na přírodě – životu,
realitě. Baudelairovi bude vždy v takto položené otázce výchozím hlediskem
Ch. Baudelaire, Malíř moderního života, in: Ch. B., Úvahy o některých současnících, viz
výše, s. 598.
127

128

Ibid., s. 617.

129

Ch. Baudelaire, Nové poznámky o Edgaru Poeovi, in: Ch. B., Úvahy o některých
současnícíh, viz výše, s. 283.
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ideál krásy, z něho nahlíží vše ostatní. Když ale v Baudelairovi čteme, že
„krása, jak si ji člověk představuje, vtiskuje ráz celému jeho zevnějšku, nabírá
nebo napíná jeho šat, zaobluje nebo napřimuje jeho gesto, ba prostupuje časem
kradmo i rysy jeho obličeje. Člověk se nakonec podobá tomu, co by chtěl
být“,130 máme pocit jakoby tyto řádky vymyslel Wilde. Není to ve svých
důsledcích ona artializace přírody, jak si ji představoval a vyzývavě formuloval
Wilde?
Přistupujeme nyní k dalšímu aspektu Baudelairovy estetiky – k jeho adoraci a
všestranné preferenci umělosti a umělého, artificiality, kterou požadoval
v umění i mimo něj.
Zaujetí umělým jakožto specifickým znakem lidského génia bylo blízké všem
estétům a dandyům devatenáctého století. Zde tkvěla naděje umělecké tvorby,
kreativity, fantazie, obraznosti a možnosti sledovat ideál a vzdalovat se realitě.
U Baudelaira se projevuje, někdy až vulgárně, v poměru k ženě a ženské kráse.
Žena je mu příkladem tvora příliš přírodního, živočišného. Přesto vnímá její
přednost v tom, jak dovede být krásná, odmítavá (skoro, ač nikde ne zcela,
dandyovská) a hlavně ji do stavu krásných objektů povyšují právě její róby,
šperky, líčidla, postoje, jež umí zaujímat s těmito svršky. Prostřednictvím
pronikavé úvahy o Flaubertově románu Paní Bovaryová odhaluje v této ženě
zase přednosti, kterých si všimne jenom Baudelaire. Tato postava mu připadá
směsí ženského a mužského, to, že má přinejmenším androgynní prvky. Zde
jeho obdiv nezná hranic, ač spíše misogyn a to v duchu celého mužského
pokolení devatenáctého století, přece se této (všimněme si – umělé, literární
postavě) hluboce obdivuje. V „nezřízeném sklonu ke svádění, k ovládání, a
dokonce i ke všem nízkým svůdcovským prostředkům až po šarlatánství

Ch. Baudelaire, Malíř moderního života, in: Ch. B., Úvahy o některých současnících, viz
výše, s. 588.
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v oblékání, parfémech a mastičkách“131 vidí Baudelaire „dandysmus, výlučnou
lásku k ovládání“132. A vrchol všeho, tuto ženu netrápí „oslepující
maloměšťáckost jejího muže“, ale „jeho naprostý nedostatek génia, jeho
duševní méněcennost“133. Krása ženy je v jejích typických ženských projevech
krášlení, které zcela vědomě uplatňuje jako umělec, umělec-svůdce. Tělesné
zde musí dostat (nad přírodou) rozměr umění, aby mohlo definitivně vstoupit
do oblasti nekonečné kreativity. Baudelaire nejlépe ztvrdil preferenci umělého
ve svém eseji Chvála líčidel (Malíř moderního života). Obsahem je tu úvaha na
svou dobu téměř šokující, i když také dnes si dovedeme představit, že by titul
takového článku vyvolal aspoň zvýšený zájem, ne-li překvapení. V této eseji
zcela nepokrytě poukazuje na to, že setrvávání v přírodním vede jenom ke
zločinu, brutalitě. To ctnost je umělá, nadpřirozená, pokrok animálního
člověka. „Jakmile (…) vyjdeme z říše nutnosti a potřeb a vstoupíme do říše
přepychu a rozkoší, vidíme, že příroda umí radit jen ke zločinu.“134 V této
úvaze se ostatně hned na začátku rozhodl zaútočit na dosud přetrvávající názor,
že vlastní, hlavní, nejlepší, nejvyšší či jediná krása je v přirozenosti.135 Sama
podstata a možnosti krásy jsou v autonomní oblasti tvorby, ztvárnění na
základech umělého světa lidské kultury.
Máme-li konfrontovat názory Wildovy s názory Baudelairovými, nelze se
vyhnout otázce Baudelairova vztahu k lartpourlartismu. Přestože mnohokrát až
zapřísáhle zdůrazňuje autonomii umělecké tvorby a shodl by se v lecčems
131
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s Wildem i v otázce kvalit a významu uměleckého kritika a kritiky, píše
například: „Ve sféře umění a poezie má málokterý tvůrce nějaké předchůdce.
Tam je každý květ spontánní, individuální. (…) Umělec mluví jen a jen za
sebe. A budoucnosti slibuje jen a jen svá vlastní díla. Ručí výhradně za sebe.
Umírá bez potomků. Byl sám sobě králem, knězem, bohem.“136 Jeho poměr
k hnutí lartpourlartismu, je, jak nejlépe dokazuje Levý,137 rozporný.
Právě v této oblasti by nejspíše každý začal hledat styčné body mezi oběma
básníky a teoretiky a taková analýza by si jistě i dnes zasluhovala pozornost.
Objevujeme však také silnější důkaz, že si tito dva umělci byli blízcí. Stačí se
začíst do řádek obdivu, které Baudelaire věnuje svému součastníku – De
Custinovi. Objevuje v něm přes jisté nedostatky něco, co mohl odhalit a ocenit
právě jenom Baudelaire, s ním ale též Wilde, neboť v jeho literární, dramatické
tvorbě nacházíme podobné stopy literárního dandysmu. Nuže, v úvaze
věnované analýze Emy Bovaryové čteme: „De Custine je zvláštní odrůda
génia, génia, jehož dandysmus dosahuje až ideálu nedbalosti. Ta kavalírská
upřímnost, ten romaneskní zápal, ten otevřený posměch, ta nedbalá,
svrchovaná osobnost je pro chápavost velkého stáda nedostupná…“138 Podobná
souznění jsou více a lépe pozorovatelná v úvahách věnovaných Poeovi,
Gautierovi a třeba fotografii.
Celkově lze říci, že ačkoliv se nedají dokázat nějaké užší filiace mezi Wildem
a Baudelairem, jen z vnější konfrontace a zběžného či kusého domýšlení
názorů obou vyplývá, že Wilde mohl radikalizovat tendence, které nastolil ve
své době Baudelaire a s ním například i Gautier a Goncourtové, pokud chceme
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jen na dokreslení zůstat ve francouzské oblasti. Rozhodně oba básníky a jejich
estetiky nespojuje jenom to, že se řadí ve svém století k významným dandyům
a k proudu širšímu – dandysmu a to dandysmu nejen komportementálnímu, ale
i estetickému, či v jejich případě literárnímu.
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Wildův odkaz dnes: nový estetismus
I.
Připomeňme si: Oscar Wilde na konci Úpadku lhaní (1889) strukturuje svou
novou estetiku do pěti bodů: První zásadou je autonomie umění, přesněji –
emancipace umění vzhledem k době, ve které vzniká. Druhým bodem Wildovy
estetiky je tvrzení, že „veškeré špatné umění pochází z návratu k životu a
přírodě a povznášení života a přírody na ideály“ (DL 102). Třetí teze zní: „Život
napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život“ (ibid.). Čtvrtá teze
doplňuje tezi předchozí: příroda také napodobuje umění. Poslední zásada tvrdí,
že vlastním cílem umění je „lhaní, vyprávění krásných, nepravdivých věcí“ (DL
103).
Pokusme se v následující kapitole reinterpretovat (či doplnit, prohloubit)
Wildovu novou estetiku pomocí moderní filosofické terminologie: pokusme se
ukázat, že Wildova nová estetika není zdaleka jen věcí fin-de-siècle, ale že jde o
estetiku nové éry, na jejímž prahu se teprve nacházíme.
Umění funguje ve své nejvlastnější roli jako protest proti, s Lévinasem řečeno,
„totalizující“ skutečnosti, proti „omezenosti a nahodilosti empirického světa“,139
proti životu a přírodě ve svých hranicích, proti životu takzvaně „danému“ neboli
životu v širokém smyslu praktickému. Jsme vrženi do světa, ale rozhodnutí
nebylo naše, podmínky, které nám vtisklo DNA, nejsou naším svobodným
výběrem. Je nám vnucen praktický svět, pomocí umění se bráníme danostem
tohoto praktického světa, dokonce se bráníme i danosti nejfundamentálnější –
omezené tělesnosti a nespravedlivé fatalitě smrti. Umění, jehož esencí je
nenapodobující, amimetická krása, protestuje proti smrti. Temporalita umění
protestuje proti temporalitě praktického života. Umění afirmuje nekonečnost
(svobodu) v nás,140 praktický život ve své podstatě odkazuje na konečnost.
139
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V amimetické kráse uměleckého díla, v kráse, jež co možná nejvíce abstrahuje
od zoufale pomíjivého a do značné míry ošklivého světa, sníme v posledku o
nekonečnosti, o své nesmrtelnosti. Krása je jako zrcadlo, v němž si prohlížíme
sami sebe – jako nekonečně šťastné; krása znamená příslib věčného štěstí.141
Jinými slovy, když člověk kontempluje krásu, říká sám sobě (můžeme-li využít
slavný výrok Gabriela Marcela o lásce): ti, které miluji, nezemřou, ani já
nezemřu. Jde o iluzi? Jistě, jde ovšem o iluzi nanejvýš nutnou, bez ní by byl
život zcela zasazený, uzavřený v realitě a takový život by byl naprosto
nesnesitelný.142
Krásné umění je únik od takzvaného praktického života, od „tvrdé reality“.143
Právě proto umění stojí nad skutečností, je paradigmatem skutečnosti. Také
platí, že umění a skutečnost jsou v podstatě v kontradikci, kdy umění nicméně
právě díky své protikladnosti tvoří formu, vzor pro skutečnost – stejně jako
přání (např. určité vysněné povolání) je vzorem našich životů; podobně jako
140
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podle svého přání, svého životního snu strukturujeme náš život, tak únik do
umění tvoří přání, sen, snový plán pro realizaci ve skutečnosti. Každý někdy
zatouží alespoň na chvíli po jiném, neznámém, nespoutaném, každý chce být
absolutně svobodný; každý touží po dokonalé seberealizaci. V tomto životě
můžeme zažít dokonalou seberealizaci (či spíše mít na chvíli dojem dokonalé
seberealizace) také díky umění: díky umění můžeme „zastavit” čas144 a dívat se s
rozkoší do jícnu bezedné propasti duše, díky umění můžeme mít na chvíli pocit
závratně krásné nesmrtelnosti, díky umění můžeme na chvíli „zrušit”
(„zapomenout“ na) svou zoufalou konečnost a své bolestné limity.
Připojme citaci z knihy Poetika prostoru Gastona Bachelarda, která dokládá, co
bylo dosud řečeno, a rozšiřuje vztah k nekonečnu na širší oblast „snění“: „Dalo
by se říci, že nezměrnost [immensité] je filozofickou kategorií snění. Snění se
bezpochyby živí rozmanitými scénami, jistý vrozený sklon je však vede
k rozjímání velikosti. A rozjímání velikosti vyžaduje tak zvláštní postoj, tak
zvláštní stav duše, že snění staví snivce mimo blízký svět, před svět, který nese
znak nekonečna. (…) Nezměrnost je v nás. Je spojena s určitou expanzí bytí,
kterou drží na uzdě život a brzdí obezřetnost, která ale v samotě ožívá. Jakmile
jsme nehybní, jsme jinde; sníme v nezměrném světě. Nezměrnost je pohybem
nehybného člověka. Nezměrnost je jedním z dynamických rysů klidného
snění.“145
Při „snění“ dochází k „expanzi bytí“, tj. ke zpomalení, roztažení psychologické
přítomnosti,146 kdy „šťastně prožívané nyní“ snivce je „olemováno“ „pouze“
nezměrnou budoucností; snivec se vztahuje k (šťastnému) nekonečnu. Ve
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„snění“ se tedy spojují dva aspekty: „šťastná zástava času“, která umožňuje
„život jinde“ (odsunutím naší prožité minulosti a očekávané budoucnosti)147 a
která „se promítá“ do nekonečna.
Eugen Fink doplní naši úvahu týkající se zážitku nekonečna v apreciaci krásy o
analogický fenomén hry: „Hra nás dočasně vyvazuje i z dějin našich skutků,
osvobozuje nás od díla svobody, vrací nám nezodpovědnost, kterou s rozkoší
prožíváme. Cítíme otevřenost života, neohraničenost, kolébání v čistých
možnostech, cítíme to, co jsme skutkem rozhodnutí ,prohráli‘, cítíme hravost na
základě svobody a nezodpovědnost v samém kořeni zodpovědnosti.“148
O zkušenosti nekonečna, která je pokaždé přítomná v estetickém prožitku, píše i
Hans-Georg Gadamer ve své knize Pravda a metoda: „V prožitku umění je
přítomna plnost významu, která nepřísluší pouze tomuto zvláštnímu obsahu
nebo předmětu, nýbrž zastupuje spíše smysl života jako celku. Estetický
prožitek v sobě vždy zahrnuje zkušenost nějakého nekonečného celku.“149
Definujeme-li bezprostřední účinek krásy jako příslib věčného štěstí, musíme
zmínit ještě jeden pojem – totiž naději (příslib je jiné slovo pro naději). O naději
Henri Bergson říká: „Co dělá z naděje tak intensivní libost je to, že budoucno,
kterým disponujeme podle libovůle, jeví se nám současně v množství forem
stejně se usmívajících, stejně možných. I když se z nich uskutečnila ta
nejvytouženější, je třeba obětovati ostatní, a pak bychom mnoho ztratili. Idea
budoucnosti, naplněná nekonečností možností, je tudíž plodnější než budoucnost
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„Vlivem vstupní (estetické, pozn. D. S.) emoce je značně ztlumena ozvěna prožitků, které
se odehrávaly bezprostředně před ní, a zároveň je odsunuta nebo přitlumena ta perspektiva do
budoucnosti, jaká se nám rýsovala, dříve než se objevila vstupní emoce.”
R. Ingarden, O poznávání literárního díla, Československý spisovatel, Praha 1967, s. 145.
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E. Fink, Hra jako symbol světa, Český spisovatel, Praha 1993, s. 253.
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H.-G. Gadamer, Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky, Triáda, Praha 2010,
s. 76.
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sama, a proto se nachází více půvabu v naději než v majetku, ve snu než
v realitě.“150
V kráse je přítomna naděje (tj. idea budoucnosti, naplněná nekonečností
šťastných možností), což krásu činí něčím, co stojí výš než realita, co stojí nad
realitou, která v lepším případě znamená fixaci, uskutečnění jen jedné šťastné
možnosti. Tato realizace jedné šťastné možnosti je však navíc „ztemněna“ naší
konečností, vědomím, že jednou, tedy ve smrti, nebude možné realizovat žádnou
možnost. Tím se dostáváme k pravé povaze reality – proti smysluplnosti krásy
(krása jako libost slibující nekonečnou radost) se jeví realita, reálné jednání
z jistého úhlu jako absurdní. Z jakého? Už jsme to naznačili: z pohledu vědomí,
že nás všechny čeká jistota jistot: všichni zemřeme. Díky od skutečnosti
abstrahujícímu umění, díky prožitku krásy, však můžeme na chvíli prodlít na
naší cestě ke smrti a pocítit tak, zdá se, jedinou opravdu smysluplnou emoci:
pocit přítomnosti ideje nekonečna v nás. Promýšlíme-li naléhavé varování
memento mori, musíme víceméně přitakat tomu, že to nejlepší, co lze na tomto
světě dělat, je „pozorovat se“, „kontemplovat se“, „poznávat se“; pomocí
uměleckých médií (v estetické distanci) pozorovat svou nekonečně bohatou
duši. Tento dialog se sebou samým patří k těm nejhlubším. K tomu Vlastimil
Zuska: „Sebe-vědomé já musí komunikovat, aby zůstalo tím, čím je, a
komunikace s estetickým objektem a sebou samým v rámci estetické distance,
jak se zdá, patří k dialogům nejintimnějším a nejhlubším.“151
Co je však „předmětem“ tohoto nejhlubšího dialogu? K jaké „výměně
informací“ zde dochází? Částečně jsme to již naznačili, v tomto dialogu (in
concreto v sebe-reflektující recepci amimetické krásy uměleckého díla)
mluvíme se svojí duší o její nekonečné variabilitě.
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H. Bergson, Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, viz výše, s. 17.
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V. Zuska, Mimésis – fikce – distance. K estetice XX. století, viz výše, s. 144.
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Tento životní ideál (tj. být v dialogu se sebou samým) popsal i Oscar Wilde
v eseji Kritik umělcem, jehož dialogická forma není jistě náhodná: „Pro nás
v každém případě BIOΣ ΘEΩPHTIKOΣ je pravým ideálem. Z vysoké věže
myšlenky můžeme pohlížet na svět. Klidný, v sebe soustředěný a dokonalý,
pozoruje estetický kritik život a žádný šíp náhodou vystřelený nemůže
proniknout štěrbinami jeho brnění. On alespoň je v bezpečí. Objevil, jak žít.“152
O hlubokém dialogu, jenž probíhá v imanenci ega, mluví rovněž Emmanuel
Lévinas ve své práci Jiný u Prousta: „Téma samoty (…) dostává u Prousta nový
smysl. Událost samoty spočívá v jejím návratu ke komunikaci (zdůraznil
D.S.). Její beznaděj je nevyčerpatelným zdrojem naděje. (…) Nejhlubší poučení
z Proustovy poezie (…) spočívá v tom, že klade realitu do vztahu s tím, co
zůstává navždy jiné, s druhým jako absencí a mysteriem, v tom, že tento vztah
objevuje v samotné intimitě ,Já‘ (zdůraznil D.S.), a v tom, že inauguruje
dialektiku, která se definitivně rozchází s Parmenidem.“153
Vraťme se ještě k pojmu únik, který je pro nás klíčový. Únik má tradičně, tj. od
dob romantismu, spíše negativní konotace – únik jako útěk před problémy, jenž
nic neřeší. Z hlediska nového estetismu má únik pozitivní konotace: únik jako
promyšlená reakce na omezenou, neuspokojivou a bezvýchodnou každodennost.
Únik do umění pro nás primárně neznamená útěk před problémy, jde spíše o
obranu před tvrdou realitou, sebezáchovnou negaci reálného světa. Je ovšem
jisté, že tato obrana může přerůst v tzv. estetický eskapismus, tj. v patologicky
protrahovaný (kde ovšem je ona hranice patologie?) únik do umění, ale to je
výjimka potvrzující pravidlo: umění jako sebezáchovný protestní únik před
danou, svobodně nezvolenou skutečností – tedy v podstatě před naší konečností;
před smrtí. K úniku před bytím Lévinas říká: „Hodnota evropské civilizace
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O. Wilde, The Complete Works of Oscar Wilde, Volume 4, Oxford University Press,
Oxford 2007, s. 179.
153

E. Lévinas, Jiný u Prousta, Estetika, roč. 40, 2004, č. 1-2, s. 1 – 6, s. 5 – 6.
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spočívá nepopiratelně v aspiracích idealismu (...): ve své primární inspiraci
idealismus touží překonat bytí. Každá civilizace, jež akceptuje bytí –
s tragickým zoufalstvím, které obsahuje, a zločiny, které ospravedlňuje – si
zaslouží jméno ,barbarská’.“154
K tomu, aby umění splnilo svou „morálku“, své nejvlastnější poslání, musí být
jeho esencí krása. Máme na mysli takovou krásu, která je amimetická, tj. krása,
která nekopíruje věrně život a přírodu, ale která se naopak pozvedává nad život
a přírodu, aby v extatické vlně (či extatických vlnách) vzdorovala hranicím
vnuceným nám nahodilými okolnostmi. Amimetická krása v umění překonává
hranice našeho praktického života – tím, že mluví, šeptá o „neskutečném a
neexistujícím“155; o nesmrtelnosti. V takové kráse dochází k abstrakci od
skutečnosti (co v takzvané realitě, co okolo nás mluví o nesmrtelnosti?) a
závratné rozkoši dokonalé seberealizace: dochází k afirmaci touhy po nekonečné
svobodě latentně přítomné v každém z nás. Prostřednictvím krásy se utvrzujeme
v tom, že jsme a chceme být svobodné bytosti.156
Je nutné zdůraznit, že amimetické (dokonce by bylo možné říkat antimimetické)
umění a amimetická krása v umění je lidský výtvor, lidská performance. Tím se
154

E. Lévinas, On Escape, Stanford University Press, Stanford 2003, s. 73.
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„Art begins with abstract decoration with purely imaginative and pleasurable work dealing
with what is unreal and nonexistent. This the first stage. Then Life becomes fascinated with
this new wonder, and asks to be admitted into the charmed circle. Art takes life as part of her
rough material, recreates it, and refashions it in fresh forms, is absolutely indifferent to fact,
invents, imagines, dreams, and keeps between herself and reality the impenetrable barrier of
beautiful style, of decorative or ideal treatment. The third stage is when Life gets the upper
hand, and drives Art out into the wilderness. This is the true decadence, and it is from this that
we are now suffering.“ O. Wilde, The Complete Works of Oscar Wilde, viz výše, s. 84.
Podobně o počátcích umění Wilhelm Worringer: „Prapůvodní umělecký pud nemá nic
společného se znázorňováním přírody. Snaží se o čistou abstrakci jakožto o jedinou možnost
spočinutí ve zmateném a nejasném obrazu světa a s instinktivní nutností sám ze sebe tvoří
geometrickou abstrakci. Ta je dokonalým a pro člověka jedině myslitelným výrazem
emancipace ode vší nahodilosti a časovosti obrazu světa.“ W. Worringer, Abstrakce a vcítění,
Triáda, Praha 2001, s. 55.
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„...je to krása, kterou se jde ke svobodě.” F. Schiller, Výbor z filozofických spisů,
Nakladatelství Svoboda – Libertas, Praha 1992, s. 131.
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završuje proces osvícenství: lidský výtvor, umění, je deifikován(o) –
pozdvižen(o) nad život a přírodu do role Boha, čímž se potvrzuje nekonečná
bohorovná (v nejlepším slova smyslu bohorovná) jedinečnost každé lidské
bytosti.
Z toho, co bylo dosud řečeno, vyplývá dvojí charakter estetické zkušenosti (a
potažmo i umění): zaprvé umění neguje takzvanou realitu, zadruhé afirmuje
lidskou nekonečnost. Tuto podvojnost estetické zkušenosti s uměním naznačuje
Edward Bullough ve své studii „Psychická distance“ jako faktor v umění a
estetický princip: „Mechanismus distance není (…) jednoduchý, nýbrž vysoce
komplexní. Má negativní, inhibiční aspekt – odděluje nás od praktické stránky
věcí a od našeho praktického postoje k nim – a pozitivní stránku – vytvoření
zkušenosti na novém základě, jenž vznikl inhibičním působením distance.“157
Ta zkušenost na novém základě je právě vnímání bez „pressu“ času, tedy – aniž
bychom museli myslet na svou konečnost a na vše, co s ní souvisí, oddáváme se
kontemplaci nekonečných možných „afektů“ svého já.
Zásady výše koncipovaného nového estetismu (opřeného o Wildovu novou
estetiku) lze shrnout do těchto bodů:
1. Esencí umění je amimetická krása.
2. Krása je lidský výtvor, výtvor lidského ducha.
3. Skrze krásu se umění ocitá nad realitou, je paradigmatem reality.
4. Umění jako únik protestuje proti realitě, proti smrti na prvním místě.
Znovuobjevení krásy v současném umění, fenomén „vzpoury“ proti tělu např.
v tělovém umění, genetické umění, transhumanismus, masivní expanze lidských
schopností za pomocí umělých prostředků, genová terapie, snahy o podstatnou
prolongaci života pomocí moderních biotechnologií, pokusy o překonání smrti –
to vše znamená počátek nového estetismu. Nový estetismus není ničím jiným
157

E. Bullough, „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip. Estetika, roč.
32, 1995, č. 1, s. 10 – 30, s. 11.
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než završením projektu osvícenství a projektu moderny – projektu deifikace
lidské bytosti (viz kap. věnovaná historickému kontextu Wildovy estetiky).
Proti novému estetismu, proti tomuto „novému idealismu estetickou cestou“,
stojí v současné době hlavně ortodoxní náboženství, různá radikální ekologická
hnutí a také materialismus, jak jej koncipuje např. francouzský filosof André
Comte-Sponville. Citujme z jeho knihy Impromptus (ve slovenském překladu
Improvizácie): „Nejraději mám skutečnost a tvrdost reality. Když život
neodpovídá našim nadějím, tak jistě není chyba v něm: možná jsou naše naděje
lživé, už od začátku (od první nostalgie, která je živí), a jen život nás potom
může vyvést z mylného názoru… (…) Život třeba milovat takový, jaký je, anebo
ho nemilovat. (…) Milovat a přijmout. Vydržet, když je třeba: radovat se, když
se dá. Tragické poznání je jediné, které nezklame. V podstatě právě toto Freud
pojmenovává jako práce na smutku, je významnější než náboženství či lež.
Raději horkou pravdu než sladké iluze!“158
Comte-Sponville odmítá „sladké iluze“ a dává přednost realitě; dává přednost
„matérii, empirii“ před „ideály“: žít teď a tady a ne ve snech a iluzích, „lžích“.
Tento přístup k životu má samozřejmě svoji legitimitu a dokonce i svoje kouzlo,
ale Comte-Sponville a jemu podobní zapomínají na hlubokou antropologickou
konstantu: na lidskou touhu po blaženém nekonečnu, na lidskou touhu překonat
náš tragický úděl smrtelníka, smrtelníka, jenž je každodenně limitován svou
tělesností, která mu sice na jedné poskytuje rozkoše, avšak na druhé straně ho
vede neomylně k smrti. Shrňme tedy námitky proti Comte-Sponvillovi: ano,
realita nám může poskytnout vedle zla i radost, ovšem silně poznamenanou
nesmyslností smrti; takovýto život z principu nelze „milovat“, nelze přijmout,
ale je nutné ho překonat, snažit se vždy o jeho překonání; o únik z takového
života.159
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A. Comte-Sponville, Improvizácie, Sofa, Bratislava 1999, s. 61 – 62.
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Nejde samozřejmě o únik z reality pomocí religiózní útěchy, jde o snahu o útěk, únik
„novou, sekularizovanou cestou“. Tady bychom chtěli do značné míry polemizovat
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II.
Poslední, o čem se chci v této kapitole o novém estetismu zmínit, je únik úniků
– únik před smrtí. Jak tohoto úniku dosáhnout? Na chvíli (i když tato chvíle trvá
jako „věčnost“) pomocí krásy v umění, jež „zastaví čas“, jež znicotní svět, bytí –
a tedy i bytí-k-smrti. Další možností je dívat se na smrt prizmatem estetické
distance: staneme se „básníky své smrti“, tj. budeme povzneseni nad smrt –
analogicky k patologickému jevu zvanému disociace. Poslední možností, jak
uniknout smrti (jak jí definitivně uniknout, ne „jen“ zmírnit negativní pocity s ní
spojené), je vsadit na vědu (konkrétně na kryoniku, zmrazování) – na realizaci
jejího nejhlubší přání najít „elixír nesmrtelnosti“160 – a „čekat“ na své sekulární
znovuvzkříšení v post-historii, kdy lidstvo zcela zkrotí přírodu (dokonce i
„přírodu v nás“, i.e. naše smrtelné tělo) a kdy se lidstvo napije z pramene
věčného života. Poté nás, nás, kteří jsme vsadili na zmrazování, oživí v plné síle
a zdokonalené – kde jest, smrti, osten tvůj? Jak bude tato „post-historie“, tento
„konec dějin“ vypadat? Jak bude vypadat věčné štěstí? Citujme jednu z vizí:
„Příroda je ovládnuta a společnost pacifikována: člověk žije ve světě jako
v rozkvetlé zahradě a ve svých bližních má pouze své přátele, odchází na
odpočinek, vzdává se své dějinné práce a mění se v epikurejského mudrce,
oddávajícího se všemu tomu, ,co činí člověka šťastným‘ (hra, láska, umění atd.).

s filosofem Václavem Běhohradským, který říká: „Sekularizovaný člověk (…) neustoupí před
specialisty na náboženskou útěchu, odpoví jim: Ano, vím, jsem smrtelný, třtina větrem
zmítaná, ale přijímám takový úděl za svůj, nechci z něj uniknout.“ (V. Bělohradský, Doba
Ratzingerova, Právo, 15. 10. 2009, s. 5.) Podle nás i sekularizovaný člověk stále hledá únik,
nikoli však pomocí náboženské útěchy, ale pomocí estetizace svého bytí.
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„Jsou-li kořeny vědy v magii, jež je, řečeno s Freudem – vírou ve všemoc myšlenky,
přesněji: ve všemoc formule, pak nejhlubším motivem a impulzem vědy je přimět přírodu,
aby vydala člověku tajemství své zázračné schopnosti proměnit hrob v kolébku, smrt v život,
stáří v mládí, krátce svůj ,elixír nesmrtelnosti‘.“ (Dlužno říci, že Šafařík tuto přesnou definici
nejhlubšího přání vědecké činnosti používá právě proti vědě samé.) J. Šafařík, Hrady skutečné
a povětrné, Dauphin, Praha 2008, s. 116.
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Konec dějin je konec protivenství, což je slovo, jímž bychom mohli přeložit
hegelovskou Gegenständlichkeit.“161
Takovou suspenzí smrti pomocí zmrazování lze dosáhnout nejen úniku od smrti,
ale i toho, že vlastní „smrt“ (tj. nástup umělé hibernace) budeme „vnímat“ ne
jako něco hrozného, ale jako něco, i když to může znít vypjatě estétsky a
nelidsky, vznešeného. Zvláště „individuální smrt“ bude mít dimenzi vznešenosti
– protože má tuto dimenzi již dnes: „Člověk chce zemřít, ale ve svou hodinu a
svým způsobem. Nechce zemřít jako kdokoli, jakoukoli smrtí. (…) Nebo jinak,
člověk chce zemřít, to je vznešené, nechce však zesnout.“162 K tomu, proč
suspenze smrti díky postupům kryoniky činí „individuální smrt“ vznešenou, viz
Lyotardův komentář slavného Burkova spisu o krásnu a vznešeném: „Vznešený
pocit se (…) analyzuje tímto způsobem: nadmíru velký či mocný předmět,
hrozící duši tím, že ji připraví o všechno vyvstávání toho, co přichází, vyvolává
v duši ,ohromení‘ (v případě menší intenzity pociťuje duše obdiv, úctu, respekt).
Je ochromená, nehybná a jakoby mrtvá. Umění, které tuto hrozbu zadržuje,
poskytuje libost ulehčení, delight. Díky této libosti duše pulzuje (vzrušení,
Agitation) mezi životem a smrtí: toto vzrušení je její zdraví a život.“163
Prostředek – je dobré zdůraznit, že nemusí jít vždy o „umění“, co oddaluje pocit
nebezpečí – který tuto hrozbu zadržuje, je v současnosti právě kryonika, jež
poskytuje naději či dokonce pocit ulehčení, že smrt není nic definitivního.
Přibližování „nicoty“ a vyjití z „nicoty“ bude zážitek vznešeného. Nejde o to za
každou cenu estetizovat smrt, naopak, jde především o to, zaprvé, ukázat
možnosti, jak smrti uniknout, zadruhé, naznačit vrcholné estetické zážitky, jež se
spojují s překonáním smrti.
161

V. Descombes, Stejné a jiné. Čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933 – 1978),
OIKOYMENH, Praha 1995, s. 37.
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M. Blanchot, Literární prostor, Herrmann & synové, Praha 1999, s. 158.
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J.-F. Lyotard, Putování a jiné eseje, Herrmann & synové, Praha 2001, s. 137 – 138.
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Shrnutí a závěr
Pro Wildovu estetiku, pro hlavní texty zachycující jeho estetické myšlení, má
klíčový význam jednak nadřazenost, supremace umění nad životem, realitou,
jednak program „život jako umění“ či „skutečnost jako umění“; jinak vyjádřeno:
program artializace života. Zrekapitulujme heslovitě z této perspektivy
jednotlivé texty:
V Úpadku lhaní umění-krásná lež164 slouží jako paradigma pro život a přírodu.
V eseji Kritik umělcem je kritika-umění vzorem toho, jak se má žít: buď unikat
do krásy, do imaginace nebo unikat do distancovaného, estetizovaného náhledu
na život. V románu Obraz Doriana Graye je jedním z podstatných aspektů tato
esteticko-etická volba: umění jako příklad toho, jak žít co nejvíce hédonickým,
smyslovým životem či – do jisté míry v protikladu – jak prožít „distancovaný,
divácký život“. V Lidské duši za socialismu umění představuje vzor skutečného
individualismu; maximálního sebe-rozvoje. Konečně v De profundis Wilde do
svého „uměleckého života“, o nějž mu jde především, nově zahrnuje i bolest;
„život jako umění“ rovná se estetizaci bolesti, zla.
V tomto ohledu Wilde předjímá Foucaultův koncept „život jako umělecké dílo“.
Shrňme, co je zásadní pro Foucaultovu „estetiku existence“:
Foucault v rozhovoru O genealogii etiky prohlašuje: „Zaráží mě, že v naší
společnosti má umění mnohem více společného s předměty než s jedinci anebo
s životem; a také to, že umění představuje specializovanou oblast, oblast
expertů, kterými jsou umělci. Nemůže se ale život kohokoliv stát uměleckým
dílem? Proč by měl být stůl nebo dům uměleckým předmětem, ale náš život
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„Je to díky Wildově anti-mimetickému, „orientálnímu“ umění, že je Wilde modernista.
Wildova oddanost překrucování, lhaní a povrchnosti je to, co je centrální v jeho práci, co je
nejvíce radikální v jeho estetice.“ P. L. Fortunato, Modernist Aesthetics and Consumer
Culture in the Writings of Oscar Wilde, Routledge, New York & London 2007, s. 141.
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nikoliv?“165 V souvislosti s řeckým pojetím péče o sebe Foucault tvrdí:
„Záměrem bylo (…) dodat svému životu některé hodnoty (reprodukcí určitých
příkladů, tím, že člověk za sebou zanechal výjimečnou pověst, či tím, že dal
svému životu maximální možný lesk). Šlo o to učinit ze života předmět jistého
druhu poznání či techné – umělecký předmět. V naší společnosti zbývá stěží
vzpomínka na to, že za uměleckým dílem, o které má člověk především pečovat,
oblastí, v níž zejména je třeba uplatňovat estetické hodnoty, je on sám, jeho
život, jeho existence. Něco takového nalézáme v renesanci, avšak v odlišné
formě, a pak v dandysmu 19. století, ale to už byly jen krátké epizody.“166
Co je společné Wildovým a Foucaultovým estetickým názorům?
V obou estetikách je umění vzorem, který má být v životě napodobován,
sledován. V obou estetikách je současně umění „výrazem“ autonomie,
nezávislosti, sebe-určování, tedy osvobození, svobody.167 Spojitost s moderní
sakralizací jedince lze pokládat za evidentní: umění je „symbolizací“ nekonečné
svobody, která je v náboženských textech připisována Bohu, život individua se
má tomuto vzoru přibližovat, tj. má se stát uměleckým dílem; má směřovat ke
svobodě, ke svobodě nekonečné, ontologicky neomezené.168 V současných
podmínkách to znamená hlavně to, že jedinec má žít tak, aby jeho život měl,
foucaultovsky řečeno, „maximální možný lesk“ (a tím si vydobyl na bytí
nesmrtelnost sui generis), aby vytvořil krásnou, svobodnou, sebe-určující
165

M. Foucault, Myšlení vnějšku, Herrmann & synové, Praha 2003, s. 277.
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Ibid., s. 287.
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„I když tato výzva nezaplní prázdno vzniklé krizí pojmu plnosti, estetizující východisko,
jako například psaní nebo bytí jako umělecké dílo, stejně zbývá jako jediná možnost, jak se
osvobodit.“ D. Martuccelli, Sociologie modernity: itinerář 20. století, Centrum pro studium
demokracie a kultury, Brno 2008, s. 262.
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„S jistou mírou zobecnění lze říci, že základním desideratem, a tudíž i sebedefinicí
moderny, je právě požadavek svobody. A to nejen svobody občana v polis, jak jedině si ji
uměli představit staří Řekové, ale svobody přímo ontologické, svobody ve své podstatě
ontologicky neomezené a v určitém smyslu i bezbřehé.“ M. Petrů, Možnosti transgrese. Je
třeba vylepšovat člověka? Triton, Praha 2005, s. 28.
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existenci, aby zkrátka svým životem směřoval (podstatný je zde vektor touhy,
nikoli její „úplné naplnění“), jak to formuluje Sartre, k uskutečnění
neexistujícího Boha.169
Komparaci Wilda a Foucaulta bych rád nakonec doplnil Zuskovou interpretací
Foucaultovy „estetiky existence“. Zuska mimo jiné uvádí: „Umělecké dílo,
kterým se má život stávat, je (…) u Foucaulta dílem otevřeným, neseným
primární intencí změny, jinakosti, reflektujícího uchopování a vymezování
hranic, které ipso facto tyto hranice mění. Nikoli tedy klasicistním nebo
klasickým uzavřeným dílem, jehož chce autor stylem Filosofie básnické skladby
E. A. Poea dosáhnout a skončit v definitivnosti manifestovaného řádu,
determinovaného dobovým pojetím uměleckého díla a systémem estetických
norem. Umělecká kreativita, jež vstupuje do hry, není kreativitou završující,
zcelující, nýbrž kreativitou primárně narušující, destruující, otevírající.“170
Zuskův výklad Foucaultovy „estetiky existence“ připouští možnost, že život se
může pojímat jako umělecké dílo, ale jako umělecké dílo otevřené.
Život má mít „otevřené umění“ (umění otevírající sevřené totalizující kleště
reality,171 umění slibující nekonečné štěstí) za svůj vzor, staromilsky řečeno –

169

K touze po nesmrtelnosti, jež se projevuje celoživotním úsilím o „maximální možný lesk“:
Foucault komentuje řeč krále, který vysvětluje, proč byl vždy věrný své ženě („Protože jsem
král, a protože jako někdo, kdo ostatním rozkazuje, kdo ostatním vládne, musím ukázat, že
jsem schopen vládnout sám sobě“) tímto způsobem.: „Je to známka života, který je zároveň
estetický i politický – tyto dvě věci spolu bezprostředně souvisely. Chci-li totiž, aby měl lidé
akceptovali jako krále, musím mít jistý druh lesku, který mě přežije, a tento lesk nemůže být
oddělen od estetické hodnoty. Takže politická moc, sláva, nesmrtelnost a krása jsou v daném
okamžiku navzájem propojeny.“ Foucault, M.: Myšlení vnějšku, viz výše, s. 281.
(Touha po „maximálním možném lesku“ /touha po krásné existenci, která zanechává
„výjimečnou pověst“/ je tudíž esenciálně touhou po nesmrtelnosti.)
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V. Zuska, Život jako umělecké dílo? Několik poznámek k Foucaultově vizi, Estetika, roč.
35, 1998, č. 2, s. 1.
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„...ptáme-li se či klade-li nám prožitek fikce otázku po bytí jsoucího, stvrzuje se tím bytí
jako takové, možnost reality jako prostoru svobody, jehož zkonkrétněním (žitím) sevřené
totalizující kleště se rozevírají vstupem fikce přes mezistupeň negující nicoty.“ V. Zuska,
Mimesis – fikce – distance. K estetice XX. století, Triton, Praha 2002, s. 88.
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ideál. Jinými slovy, pro život v moderní době platí to, co explicitně sděluje
Kleeův obraz Vyrovnej se nekonečnu.
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Shrnutí
Hlavními cíli disertace zaměřené na estetiku Oscara Wilda jsou: přehledně
zrekapitulovat myšlenky obsažené ve Wildových teoreticky stěžejních textech a
dále pak interpretovat Wildovu estetiku v její komplexnosti a také její
aktuálnosti.
Pro Wildovu estetiku, pro hlavní texty zachycující jeho estetické myšlení, má
klíčový význam jednak nadřazenost umění nad realitou, jednak program „život
jako umění“. Zrekapitulujme heslovitě z této perspektivy jednotlivé texty:
V Úpadku lhaní umění-krásná lež slouží jako paradigma pro život a přírodu.
V eseji Kritik umělcem je kritika-umění vzorem toho, jak se má žít: buď unikat
do krásy, do imaginace nebo unikat do distancovaného, estetizovaného náhledu
na život. V románu Obraz Doriana Graye je jedním z podstatných aspektů tato
esteticko-etická volba: umění jako příklad toho, jak žít co nejvíce hédonickým,
smyslovým životem či – do jisté míry v protikladu – jak prožít „distancovaný,
divácký život“. V Lidské duši za socialismu má umění revolučně-politickou
dimenzi: představuje vzor skutečného individualismu; maximálního seberozvoje. Konečně v De profundis Wilde do svého „uměleckého života“, o nějž
mu jde především, nově zahrnuje i bolest; „život jako umění“ rovná se estetizaci
bolesti, zla.
Současně se v disertaci věnujeme srovnání Wilda a Baudelaira a také se
pokoušíme reinterpretovat Wildovu estetiku jako počátek nové éry, jako počátek
„nového estetismu“.
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Summary
The main object of my dissertation, focused on aesthetics of Oscar Wilde,
includes: transparent recapitulation of thoughts presented in Wilde’s
theoretically principal texts and further interpretation of Wilde’s aesthetics in its
complexity and up-to-dateness as well.
The key importance for the Wilde’s aesthetics, for the main texts capturing his
aesthetical thinking, is partly superiority of art over reality, partly the program
“life as art”. Let’s encapsulate individual texts from this perspective:
In The Decay of Lying the art – a beautiful lie serves as a paradigm for life and
nature. In the essay The Critic as Artist the criticism-art is an example of how
people should live: either to escape to beauty, to imagination or to escape to a
dissociated, aestheticized view of life. This aesthetically-ethical choice is one of
the substantial aspects in the novel The Picture of Dorian Gray: art as an
example of how to manage to live a hedonic and sensual live as much as
possible – in contrast to a certain extent – how to live a “dissociated, spectatorial
life”. In The Soul of Man Under Socialism the art has its revolutionary-political
dimension: it represents a model of a real individualism; maximum selfdevelopment. Finally, in De Profundis Wilde includes in his “artistic life”,
which is a matter of his great concern, also pain; “life is art” equals to
aesthetisation of pain, evil.
In our dissertation we, at the same time, attend to comparison of Wilde and
Baudelaire and try to re-interpret Wilde’s aesthetics as a beginning of a new era,
as a beginning of "the new aestheticism".
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