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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет –  
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ДЕН ДИ ЗАМ И МО ДА:  
ОД ОДЕ ЋЕ ДО СТИ ЛА

Сажетак: У на сто ја њу да се ис пи та фе но мен ден ди зма у ра ду се 
про бле ма ти зу је од нос сло бо де по је дин ца и ње го ве усло вље но сти 
ме на ма мо де. Иа ко је ве зан за од ре ђе ни исто риј ски тре ну так и 
од ре ђе ни ге о граф ски про стор, ден ди зам има уни вер за лан кул тур
ни зна чај, јер про мо ви ше јед но но во схва та ње ин ди ви ду а ли те та. 
Ден ди по сто ји са мо на осно ву вла сти тог су да уку са ко ји се очи
ту је у на чи ну ње го вог оде ва ња, др жа ња и ма ни ра. Уме сто да се 
оде не при клад но оби ча ји ма дру штве не кла се ко јој при па да, као 
што је то би ло уо би ча је но, мо дер ни по је ди нац оли чен у ден ди ју у 
сло бод ном из бо ру оде ће и вла да ња ви ди при ли ку за вла сти ту са
мо ре а ли за ци ју. Упра во ден ди зму тре ба при пи са ти за слу ге за от
кри ће мо гућ но сти да се не чи ја не за ви сност и ори ги нал ност да ју 
из ра зи ти не по сред но, на ње го вој спо ља шњо сти. Кључ но пи та ње, 
од ко је г за ви си кул тур ни до мет ден ди зма, је сте да ли та кво по
сту па ње мо же да обез бе ди истин ску сло бо ду ин ди ви дуе или оно 
са мо отва ра но во по ље дру штве не ма ни пу ла ци је.

Кључнеречи: ден ди зам, естет ска кул ту ра, суд уку са, ин ди ви ду
ал на сло бо да, мо дер ност, мо да

To tus mun dus fa cit hi stri o nem.

НатписулондонскомGlo be The a tre

Оде ва ње као на чин из ра жа ва ња

Рад америчкогмодног креатораМаркаЏејкобса (Marc Ja
cobs)упоследњевремеодражаванаклоњеностминимали
стичкој поетици: засебни, носиви комади,међу којима се,
саједнестране,истичумекисивикардиганииизазовнена
боране сукње, а са друге, ружичасте кабанице и спортске
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бермуде.Иако су кројеви уздржани, луксузниматеријали,
попутнежногкашмираифиневуне,наговештавајутактил
нупријатност.Овакавприступдизајнирањупредусретљив
јепремапотребисавременогпојединцазаувођењемредау
ужурбаниградскиначинживотаитобезодрицањаодужи
вања у луксузу. Историјске корене настојања „модно све
сногпојединца”даобјединипротивречностиаскетскеуздр
жаностииестетскихосећањатребапотражитиудендизму.
Иако се често мисли како елегантно одевање представља
императивтекнашегвремена,првуназнакууверењакакоје
путемодећеиначинанакојисеонаносимогућеизразити
особеноствластитогукуса,паиостваритисекаоличност,у
највећојмеридугујемопрвимдендијима.

Поредафинитетапремамодерномодевањукојиданаспре
овладава,нереткосетакођеможенаићинаставдабимоди
требалоотписатисвакувредност,јерјеонатекособенивид
друштвенеманипулације.Међутим,иако се омодинајче
шћемисликаоосредству„заодевања”иприкривањаправе
природетелаиличности,уњојбисмоистотакомоглида
видимоипокушајконструисањаипредстављањасопства.
Уколико не представља искључиво инструмент завођења,
модаби,преконизаразвијенихтехникаинемалогбројауко
рењених знањанакоје сеослања,моглапојединцудапо
служикаосредствоисказивањауразличитимрегијамабив
ствовања.Ослањајућисенаизграђенешемекласификације,
властитесклоности,навике,пачакинесвеснеспособности,
индивидуаможедаизградииизразисвојукус.Наравно,све

Илустрација1Модел Марка Џејкобса,изколекцијепролеће/лето
2013;Преузетосасајта:http://www.marcjacobs.com/lookbooks/
marcbymarcjacobs/mensreadytowear/springsummer2013/
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је томогуће самоподусловомдаизмакне замкамамодне
индустрије,којанастојиданаметненормекакобиизпри
влачностимоднихартикалаизвуклапрофит.Ипак,модерно
одевање се пречесто схвата или као приврженост понуђе
нимшаблонима, који сеувекизноваобнављајуили, опет,
каоиндивидуалнихир,којисеопштојуниформисаностису
протстављакуриозитетомбезпокрића.

Понештоодоногаштојепредвавекаизазивалоскандале,
данассесматрадруштвенопожељним.Отуданаснечудито
штосеизмениламода,неготоштосенијеизменилоњено
разумевање.Додуше,склоностпремамодиниданасчесто
није праћена успехом у њеном поимању и практиковању,
алинеманесугласицаповодомтогадасемодернимсматра
самооноштопроизилазиизслободногестетскогизборапо
јединца.То, једноставно, значидаподмодернимнетреба
подразумеватипукопреузимањеобразаца–иакојеуправо
томоделпокојемсеодвијасмењивањемоднихциклусаод
ренесансенаовамо–већјединооноштопредстављарезул
татангажовањавластитеестетскемоћисуђења.Управозбог
тога,аупркосчињеницидајемодаприхваћенакаозначајан
феноменмодерногдруштва,нереткосечинидаонанере
зултујеничимдругимдоједномврстомманипулацијевла
сникакапиталакојиутомевидеприликузазараду.

Очигледно,модаимадинамичкуприроду,пасеонанепре
станоманифестујенаразличитеначине,штојечиниподе
сном за различита тумачења, која се протежу између две
крајности,одкојихједнаумодивидисредствоприкривања
телаиличности,адруга,супротнотоме,средствоконстру
исањаипредстављањасопства.1Дендизампредстављаосо
бениприступразумевањумоде,којиуњојвидиприликуиз
градњеукуса,закоји,опет,сматрадајенајважнијиаспекат
личности.Послестогодишњегоперисањамоднеиндустри
је,таквостановиштелакосеможеучинитипревазиђеним,
али треба рећи да се дендизам није исцрпео у подлегању
некаквим„моднимпрописима”,негодасеоноњихупра
во упорно оглушавао.Већ тада семогло назрети да један
„модникôд”подразумеванекаправилакојасучестовезана
непосреднозаодређенинизодевнихартикала,алисуден
дијибрзосхватилидамоданипоштонеможебитисведена
нањих,негодаонаподразумеваслободнопоигравањета
квимконстантама.Међутим,поштотачињеницаникадау
довољној мери није била схваћена од стране многих који
су настојали да „следемоду”, склоност према привлачној

1 Craik,J.(2005)The Fa ce of Fas hion: Cul tu ral Stu di es in Fas hion,London
andNewYork:Routledge,р.2.
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одећисечешћеманифестовалакаопомодарство,дакле,као
приврженосттренутновладајућимобрасцима(којисеувек
изноваобнављају),или,опет,каохир,којисеопштојуни
формисаности супротставља куриозитетом без покрића.
Могућностнеадекватногсхватањамодепроизилазиизњене
„неухватљиве”природе,којаподразумеванепостојанесадр
жајеиразноврсностњиховогзначења.Границаизмеђуори
гиналногиприхватљивог,уствари,јеврлотанка.

Међутим,најважнијиаспектмодејесте,уствари,из гледра
дикалне новине, коју не прати „суштинска измена ствар
но сти”.2Стогасеможерећидамодаускраћујеуправооно
штообећава.Акосесагласимода јеоноштомодаистиче
као стварно, уистину, само привид, онда је јасно дањена
привлачностпочиванаобмани.Међутим,моралибисмода
сезапитамодалијетаквапримедбаиданаснаместу,буду
ћидаманипулативнаприрода„диктатамоде”непредставља
једини,ајошмањенајозбиљнијиизазовкојисепреднашу
слободу поставља. Ипак, не треба да заборавимо да овде
нијеупитањусамоприроданекаквогпролазногобичајау
одевању,негода је,такођеонечемуштосеодносинаце
локупнустварност.Једноставно,нијеизвеснодалијесто
летнавладавинаноминализмапоштеделабилокакавчврсти
појамре ал но сти.Акосеуобзирузменичеанскиувидкако
непостојиСтвар ност,негомиимамопосласамосањеним
различитимтумачењима–дакле,саразнимстварностима,
намећесепитањедалиидаљеимасмислатрадиционално
разликовањепојавеисуштине?Провокативностдендијапо
чивалајеутомештосуониистицаливажностакциденци
јеуодносунасупстанцију,чимесу,поредосталог,вређали
традиционалниукус.Међутим,дендизамсенијеистрошио
ускандалу,негоједопринеоразрадинекихкључнихпита
ња,пресвега,оногоодносусуштинеиспољашњости,ана
рочитособзиромнаиндивидуалност, каостожернипојам
савременекултуре.

Ипак,уизвесномсмислу,денди је једнафриволнапојава,
којуможемоузизвеснеоградедасматрамопретечомдана
шњег„самосвесногпотрошача”,алинеидагасањимпои
стоветимо.Затопостојинеколикоразлога:прво,дендиније
предузимљивипрегалацкојитрошинетомстечено,већзау
зимапозуаристократеслободногодрада;осимтога,онни
јеопседнутпотрагомзановимуживањима,већумедабуде
аскетскиуздржан;коначно,дендинијепомодар,негоонај
којимукотрпно разрађује лични стил.Дендизам чак није,

2 Kroker,A.andKroker,M.(eds)(1987)Body In va ders: Pa nic Sex in Ame ri
ca,NewYork:StMartins,р.45.
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каоштомногеслабообразованеособеверују,текпретера
насклоносткадобромодевањуиелегантнимстварима.Те
стваризаистинскогдендијасусамосимболиаристократске
супериорностињеговогдуха.БалзаксведочикакојеБрамел
држаодатрпеза,коњи,намештајифасадапотичуизпоје
динцасамопо сред но, а говор,ходиманири–не по сред но
идајеуправоторазлогдаовипоследњи,вишенегопрви,
у потпуности буду подвргнути законима елеганције.3 Баш
уследтога,уочимадендијасавршеностоделапроизилази
изњеговеједноставности,којајезаправо,најбољиначинда
онуспеуономедочегамујепосебностало,атоједасе
разликујеоддругих.4Акотоимамонауму,моралибисмо
дасезапитамо:Какосепојединацнашаоуприлицидасоп
ственимсредствимаможедаизградипосебан стил, а, по
средствомтогстила,исебекаоличност?Дабисеодгово
рилонатопитање,неопходноједаразмотримогенезуовог
феномена.

Исто риј ски из во ри ден ди зма и ње го ва  
мо дер на при ро да

Дендијевскопоступањеослањасенаједнунеобичнумеша
винуепикурејскогхедонизмаистоичкогаскетизма.5Наиме,
потрагазаразборитимзадовољствомкаоврховномморал
номвредношћуЕпикуровјеизум,докјефанатичнаистрај
ностуодолевањусвакомузбуђењуипокоравањеприродној
нужностипрвипуткаоетичкипрописпостављенодстране
Зенона.Осимтога,целокупнукултуруЗападатрајнојеобе
лежиладвомиленијумскадоминацијаплатонизма,којемће
седендизамсупротставитинарадикаланначин.Акоовим
сукобљенимполазиштимадодамојошједнуначелнускло
ностдендијапремаразноврснимпротивречностима–њего
војпојавијесуђенодаизазовескандал.

Истрајноступокушајувраћањадостојанстваономтелесном,
којесекоддендијаочитовалонајвишекрозњиховодржање,
нијемогладабудеприхваћенабезотпора,аиспрвачакније
могладабуденисхваћена.Наиме,Платонјепроказаоцело
купнучулносткаопросторукојемјемогућедоспетитекдо
„одсјајаидеје”,дабисехришћаниунаступајућимвековима
својничкомодлучношћупосветилизадаткуутврђивањани
скогположајаовестранечовековеприроде.Средњевековна
духовностнасје,дакле,трајноудаљилаодантичкогидеала

3 Балзак,О.(2013)Брамелињеговоучење,у:Ден ди зам,часописГра дац,
бр.188190,стр.112113.

4 Д’Орвији,Б.(2007)Ден ди зам и де ка ден ци ја,Београд:Укронија,стр.98.
5 Schiffer,D.S.(2009)Phi lo sop hie du dandysme,Paris:P.U.F,р.4.
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природногсавршенства.Дајечовекнесавршенобићеверо
валосеодвајкада,међутим,тек јеухришћанствуразвије
наидејаоњеговојмодификабилности.Дендизамћеуправо
настатинатојидејизаговарањемглорификацијевештачког.
За дендија артифицијелност задобија посебну вредност у
оквируособене,естетскипрофилисане,бригезаодевањеи
манире.Насупротсвомромантичномсавременику,којисе
препушта заносимауследосећања „светскогбола”, денди
заузимапрорачунату,трезвенупозу,причемусујединитра
говистрастикодњегакристализованиубрижљивонегова
номизгледу.Поштоприродностдоживљавајукаонекулти
висаност,дендијиуартифицијелностиестетскогвидепри
ликукултурнееманципације.

После ренесансне обнове интересовања за природу, два
главнаправцафилозофскогпромишљањадовеласуупита
ње владајућепредставе оприродии друштву.Испитујући
искуствокаоглавниначинстицањасазнања,емпиризамје
показаонеоправданостпретпоставкеоприроднимосновама
друштвене организације, док је рационализам, окренувши
сесвесрднојматематизацијинауке,заступаомеханицистич
ко поимање целокупне природе.Очевидно, природу више
никонијесхватаоуњенојнепосредности,већјеонасвепре
даније доживљавана као ресурс за задовољење човекових
потреба.Натрагутаквихидеја,дендијинастоједасирову
природностпосредујуестетскимпогледом.

Наглашавањевредностилепотекаосредстваизмирењасу
кобљенихсферачулностииразумамоглосеуочитиикод
Канта (Kant),Шилера (Schiller) илиНовалиса (Novalis), а
дендизамјеразвиоособенеиједностранепоследицетаквих
схватања,којесезаснивајунауверењудајечулнаприлика
индивидуенепосредниизразњеногдуха.Акосматрамода
суштинапребиваупојави,онданасодуверењадавласти
туличностможемодаизразимопутемзаузимањаизвесне
позеделисамокорак,којипредузимајууправодендији.Ре
лативизамкојионипромовишучестодобијакарикатуралне
обрисе.Крајем19.века,унамеридапровоциравикторијан
скиморализам,Вајлд(Wilde)јејеткозапазиода„оникоји
примећујуинајмањуразликуизмеђудушеитела,уствари,
не поседују ни једно ни друго”.6Иако не развија никакав
експлицитантеоријскистав,дендипоказуједајеуовоуве
рентакоштоистичесвојуспољашњосткакобиприкриоду
бину.НатајначинонантиципираНичеову(Nietzsche)тезу,
којанаизвестанначинобележавацелокупнумодерност,да

6 Wilde,O.(1894)Phra ses аnd Phi lo sop hi es for the Use of the Young,24.May
2013,http://www.kingkong.demon.co.uk/gsr/phrphil.htm
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свакидубокидухимапотребузамаском,поштојесвакање
гова реч, делоипојава увекподвргнутапогрешнимтума
чењима.7Нововековномишљење јепошлоодпретпостав
ке да би требало утврдитимогуће везе између субјекта и
објекта,будућида јепресталавераунужностпретходних
повезивања.Дендијисусестановиштемрасцепљеногодно
сасубјектаиобјекта,напросто,поиграли,показујућитопу
темсвогпосебногначинаодевања.Посвемусудећи,денди
је,дакле,једнаизразитомодернафигура.

Под модерношћу треба разумети једно епохално одређе
ње духа које је, између осталог, успоставило особен мо
делдруштвенеорганизацијеипромовисалопосебанначин
живљења.Уместодасеруководитрадицијомиобичајима,
модернодруштвосеусредсредилонаизумевањевластитих
темеља.Појединацсеосетиослободнимодразличитихдру
штвенихстегасвојственихранијим,стабилнимпоредцима,
алисеистовременосуочиосаопадањемњиховезаштитне
функције,тесепостепеноосећаосвеугроженијимодстра
недругих,свебројнијихнезнанаца.Дабиповратиоспокој,
модеранчовексепосветиоосмишљавањувластитогживота
–будућидавишенијевероваокакоживотиманекиунапред
расположивсмисао–иизградњиновогдруштвеногпоретка
–будућидајепрестаодадоживљаваобавезноствладајућег
моделадруштва.

Ослободившисе„старихсветиња”,модеранчовексеупо
трази завредностимасвевишеокретаосвакодневномжи
воту. Тако је новоосвојену слободу успостављања услова
доброгживотапремавластитиммерилимапочеодапракти
кујепревасходнонаједанначин–изборпотрошнихдобара,
видевши у томе важно упориште своје индивидуалности.
Дендијисутосхватањеразвилиуправцу једнекрајности,
изједначавајућибригузасопствосапосвећеношћувласти
томизгледу.Наиме,никопреовихсамосвеснихмонденских
младихљудинијепомислиодабикључнеодговоре упо
гледуидентитетатребалопотражити,неуприкривенојсу
штини,негоуочевиднојпојавности.Сходнотоме,дендизам
представљаистинскиреволуционаранфеноменпотомешто
промовишеновиприступизградњиидентитетапојединца,
којиотадаподразумеваразвојрепертоаразнаковавезаних,
пресвега,заодевање,држањеиопхођење.

Таквепроменемоглесуузетимахауследтогаштосе,то
комвишевековног урушавања традиционалних вредности,
променила и организација свакодневногживота, нарочито
захваљујућииндустријализацијипроизводњематеријалних

7 Ниче,Ф.(1983)С оне стра не до бра и зла,Београд:Графос.



80

АЛЕКСАНДАР ЧУЧКОВИЋ

добара.Осећајућисепозванимдаслободноммоћираспо
лажеприродом,човексеудаљаваоодтрансценденцијекао
стожераживотног смисла ка техничком приређивањужи
вотнихуслова.Међутим, како колективноимагинарнобу
десвемањеобавезујуће,такоћејавнасферагубитинаду
ховнојвредности.Додуше,бићеразнихпокушајадасетај
дефицит некако надокнади, међу којима је и онај који се
односинаизборестетскипривлачнихпредмета.Међуста
новницимаубрзанорастућихградоваслабилесудруштвене
везеионисуједнидругепочелидадоживљавајукаопотен
цијалнеизвореопасности.Утаквимоколностимаморалаје
битиразвијенаједнапосебнавештинаразумевањанезнана
цанаосновуњиховепојаве.Међутим,природаодевнихи
употребнихпредметајесложена,паикадасеверуједасе
крозњихрефлектујукарактернецртепојединцаиодређени
друштвениодноси,тојошувекнезначипостојањенекаквог
једнозначногкôда,којибиондасамотребалоразазнати.Ка
да јемасовнапроизводњаобезбедилавеомаразноликадо
бра,тумачењемотивасакојимасуначињенинекиконкрет
ниизборипостајалојесветеже.

У контексту нове стратификације друштва, морао је би
тиизмењенизначајодевања.Наиме,занечиједруштвено
позиционирање више није било значајно искључиво ње
гово порекло, него и богатство, биломатеријално, у виду
трговачког, финансијског и индустријског капитала, било
духовно,увидуобразовањаикаријере.Дендијићебалан
сиратипотананојжициразапетојизмеђупојавеисуштине
сопства, постављајући се према потреби разумевања овог
односакрајњеиронично:онајконемапорекла,можеимати
аристократскодржање,онајбезновца,можесеодеватикао
богаташ,аонајштониједуховнообдарен,можеистицати
вредностукуса.

Дајенекоприхватионовемогућностиизражавањавласти
теличности,моглоселакоуочитивећизначинанакојисе
он одевао. Стога не чуди што је помодарска склоност ка
новотаријама представљала преовлађујући избор припад
никанарастајућебуржоазије,којисумуприбегавалиради
властитепромоције,посебноистичућисвојупредузимљи
востисамосвеснидух.Употразизаоригиналношћу,ден
дијипримењујутактикууздржаности,пауместопомамеза
новинама,приљежноразвијају једанстандардандијапазон
естетскихсредстава.Примеркојитоилуструје,јестедасу
савременициЏорџаБрамела,тогродоначелникадендијев
скогпоступања,безрезерведржалидасеуњеговојмашни
огледацелокупнањеговапојава.Томедоприносиисазнање
дасеовајестетаоблачиотрипутасвакогдана,трошећиу
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просекупотрисатазасвакутоалету,адајеостатаквремена
готовоуцелостипроводиосаветујућисесакројачемсвојих
капутаилисаособамакојесусестаралеоњеговојодећи.
Акоу опсесивној пажњидендија премадекоративнимде
таљимабудемовиделизнакњиховогидолопоклоничкогод
носапремаслободиестетскогизборавидећемодапоменута
примедбаоизједначавањучовекаимашненијепретерана.
Немајући другу функцију осим аутореференције, елемен
тидендијевогпрекомерногстиласведочеонепатворености
његовогестетскогосећаја.8

Дендијепретечановеетике,укојојличниидентитетвише
непочивананекомунутрашњемкарактерномсвојствуко
јејерезултатконкретнихоплемењујућихморалнихрадњи,
него сеон засниванапоседуматеријалнихдобараибива
израженпутемодређенематеријалнеслике.Уместоличних
врлинакаошто јесензибилност, способностиморалност,
у капитализму је главним извором индивидуалне моћи,
утицајаиугледаудруштвупосталобогатство.Иакотакво
транспоновањеморалних вредности уматеријалненесум
њиво представља показатељ декаденције једног друштва,
небисмосмелидазаборавимокакооноуистовремепро
мовише нову слободу самоодређивања и самоизражавања
појединца.

8 Finkelstein,J.(1991)The Fas hi o ned Self,Cambridge:PolityPress,р.114.

Илустрација2Воштана фигура Џорџа Боа Брамела,из
колекције:ИсторијскеличностиЕнглеске,Музејокруга

Вентура,Калифорнија,САД;Преузетосасајта:http//www.
galleryhistoricalfigures.comFigurefull.phpabvrname=BeauBrummell
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Од свог јављања, дендизам није никога остављао равно
душним.Иако јерођену европскимметрополама,Лондо
нуиПаризу,овајкосмополитскифеноменнијемогаодасе
утврдибезжестокоготпоранационалнихидеологија.Тако
супристашедендизмавиђенеједноставнокаоособелошег
карактера, које, и поред тога што наликују џентлменима,
устварисебринујединозасвојизглед.Несумњиво,основе
аристократске нетрпељивости према дендијима треба по
тражитиунастојањимадасеочувастарипоредак,чијесу
стегевећосетнопопустилепредновимхијерархијама,међу
којима је једну – ону која се тиче рафинираног естетског
осећаја–покушаваодаустановиуправодендизам.Упркос
томмеђусобноманимозитетуизрасломнаразличитимпре
ференцијама, племића и дендија није увек било лако раз
ликовати,нарочитоондакадајеџентлменнеговаолежеран
однос према животу и истицао властиту бескорисност у
практичнимстваримадотемередабисемоглоговоритио
животномстилу.Појавадендијаиндиректносведочиопро
тивречностистратегијеџентлмена,који,настојећидаутвр
ди посебност аристократије, исказује потребу за другима:
својидентитетонможедаосигурасамоотклономоддру
гих.Слично томе,дабиседоказаопредпубликом,денди
настојида своје, естетизоване, врлинепредставикаопри
родне.Обојица,дакле,заснивајусвојидентитетнаодносу
премадругоме,паихобојицуипогађапоменутаоптужба
заизвештаченост.КадаРаскин(Ruskin)усвојојрасправиО 
вул гар но сти као врхунску одлику џентлмена помиње „ра
финираност сензибилитета”, он га, уствари, посредно из
једначавасадендијем.Денди,дакле,настојидаделујекао
аристократапреподобљенуестету.9

Ипак,нетребазаборавитиданијеречтекосукобуприпад
ника различитих друштвених класа, него и о радикалном
противљењудендија свимнормама, како традиционалним
такоионимакојесууправотадабилеуспостављане.Тоден
дијечининеподобнимзасвакодруштвои,каопојединце,
нужнофрагментарнимбићима,којићесвенадеположити
навредностестетизованихтренутака.Какопроменакојани
каданепрестајенемаисторије,негосеодвијаупростору
вечнесадашњости,онасеистовременосупротстављасвему
традиционалноми свемупомодном,никаданепрестајући
дабудемодерна.

Мноштвооптужбикојесуизречененарачундендизмапо
текле су од оних који су се противили напуштању старог

9 Ruskin,J.(2010)OfVulgarity,in:E.T.CookandA.Wedderburn(eds.)The 
Works of John Ru skin vol. 7,Cambridge:CambridgeUniversity Press, p.
353.
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поретка, алии од оних који су билипривржени схватању
историјекаолинеарногнапретка.Утомдуху,например,код
Хазлита(Hazlitt)можемоданађемода„штагоддаседога
ђа,увекјеон(денди)упрвомплану”,докје„светадужност
човекапретворенаупредметспрдњеиоговарања”.Овајже
стоки критичар, напослетку, спремно закључује како „Ен
глезинисунацијаден ди ја”,тедабисвакогакоихубеђује
„дасвојуславуграденагајтанликапутимаилиукрашавању
бурмутица, требало растерати једним гневним урликом и
згњечити као скакавца.”10Очевидно то одсуство традици
оналнихидеалаизазивалојепрезиригневсавременика.У
ироничномтону,ализнатнорадозналијидаразумењегову
појаву,Карлајл(Carlyle)држидаје„дендичовеккојиноси
одело,човекчијисезанат,звањеибићесадржеуношењу
одела…тетако,докседругиодевајудабиживели,онжи
видабисеодевао”.11Осимврховногбонтона,пишеПрево
(Prevost),дендиниједонеоништаново,штопоказуједокоје
мересупроцветалеташтинаиглупост.12

Жељадараскинесавластитомепохом,алииодсуствопо
требедасезаговаранекаквоноводруштвеноодређењечине
основудендијевскогсхватањадруштвенединамике.Уместо
напореклу,каоштоједотадабилоуобичајено,дендисвој
друштвениположајнастојидазаснујенаједноминдивиду
алном стању духа. Лишен порекла, али и предузетничког
менталитета, денди одудара како од традиционалних тако
ињемусавременихнормиисвесносеопредељује заоса
му.Историјскапојавадендизмадогађасеутренуткукадасе
демократијајошнијесасвимустоличила,ааристократијаје
већбилауопадању.Духмодерностидонеојенаклоностпре
мановинама,којујеуметничкимодернизампротумачиокао
промовисањеестетскогосећањаживота.Кључноодређење
дендизма јесте склоност променама, и то склоност према
променамакојаникаданепосустаје,којазбогтогаинепри
знајеисторију,тесеодвијаупросторувечнесадашњостии
збогтоганикаданегубинапривлачностипомодног.

Несумњиво једаданасживимоудобукојеобележавара
дикалнииндивидуализам.Слобода и једнакост сушироко
прихваћеникаосуштинскивидовислободе,аважењегра
ђанскихправасепретпоставља.Међутим,миосећамоијед
нуначелнопогубнупоследицуоваквогразвојаствари,ато
је– запостављањеосећањадруштвености.Тоседогодило

10Хазлит,В.(2013)Школадендија,у:Ден ди зам,стр.7.
11Карлајл,Т.(2013)Дендијакалнотело,у:Ден ди зам,стр.11.
12Прево, Џ. (2013) Дендизам у Енглеској и Француској, у: Ден ди зам,

стр.107.
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јерјеумеђувременудошлодоишчезавањатрансценденци
јекаотемељавредности.Наиме,духмодерностијеподрио
важењетрадиције,обећавајућиеманципацију,алинијеус
пеода,искључивимослањањемнаразум,конструишено
вивидтрансценденцијекојабиималадруштвеноважење.
Такојеослобођенаиндивидуапочеладаблудиусвакодне
вици,укојој јекао јединивредносниреперпреосталаро
ба.„Купиоводабибиооно”,јестеданасопштеприхваћена
девиза.Отуданијетешкозакључитикакомодерностсадржи
једну унутрашњу противречност: она истовремено ствара
новемогућностииндивидуализације,којенисуприсутнеу
традиционалним,руралнимдруштвимаиукидамогућност
друштвеногповезивања.ПремаЗимеловим(Simmel)речи
ма,нашегобиваобогаљенодтренуткакадасветпредмета
превазилазимоћсубјектадагаусвоји.13

Усвојојсклоностикавишезначностима,дендизамједовео
упитањеитрадиционалнопоимањемушкогидентитета,бу
дућидадосадакојомодишедендијевскапојавасадржисве
симптомеженскепометености.14Наиме,поштојефетиши
стичкинастројен,дендинепрежеодтогадаотворенопо
кажеда је„ментално”неопредељенупогледусвојеродне
припадности.Осимтога,дендизамјеуизвесномсмислуан
тиципираоФројдово(Freud)становиштеопореклуодевања
кодљуди,којијесматраодајеобичајношењаодећенастао
јеуследпотребеженедаприкријесвој„полнинедостатак”
ижељемушкарацадакрозтајчинприкривањаутврдирод
ну разлику и успостави културну хијерархију. Међутим,
дендијислутедајемушкарацтајкојије„кастриран”упо
гледусвогродногсопстваистогаониникаданисуизричити
попитањусвогсексуалногопредељења,негосвојуличност
представљајунаизменичнокао„наглашеномушку”и„уне
коликоженску”: они не бришу траговемушкости како би
усвојилицртеженствености,негопутемсвогестетскогпре
галаштвау„извесномсмислу”постајужене,адапритоме
ипакнепрестајудабудумушкарци.

Сексуалностјесамоједноодмногихпољанакојемденди
јиисказују својепротивљењевладајућимкултурнимсхва
тањима.Међутим,дендијевскапојавајесхватанакаожен
ствена из потпуно других разлога негошто ће то касније
бити случај, откада се показивање естетске бриге сматра
изразомженствености.Наиме,еротизамдендијајепотицао

13Simmel,G.(1971)Fashion,in:D.N.Levine(ed.),GeorgSimmelonIndivi
dualityandSocialForms,ChicagoIL:UniversityofChicagoPress,p.462.

14Tacium,David:Le Dandysme et la cri se de l’iden tité ma scu li ne à la fin du 
XI Xe siè cle : Huysmans, Pa ter, Dos si,24.03.2011,http://www.theses.umon
treal.ca/theses/pilote/tacium/these.html
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из различитих извора од дотада преовлађујућег кицошког
одевања,којејеготовоувекбилопраћенопрекомерномупо
требомпарфемаишминке.Данасможемодакажемодаје
садендијеммужевностзадобила једантемељнодругачији
израз: елегантну једноставност. Али, према тада владају
ћем схватању, елеганција дендија је сматрана недовољно
раскошномистогајечитавањиховапојавасавременицима
деловала–женствено!Међутим,управоинсистирањемна
надмоћности свога укуса, денди је могао да послужи као
узорновогобликовањаличности,пајењеговоизмештање
схватања сексуалности, у ствари, последицаширег насто
јањадасеутемељиоригиналносхватањевредности.Када
сенеконеугледанадругемушкарце,арадикалнонастоји
дабудеособен,баремуизвеснојмери,његовапсихологија
мораналиковатиженској.Денди,каоестетакојисаженама
делипреокупацијесвојимизгледом,изазивасумњичавосту
погледусвогсексуалногидентитета.Нејасностисексуалне
оријентациједендијадоприносичињеницадамушкеособе
хомосексуалног опредељења такође испољавају већу бри
гузавластитиизглед,неговећинамушкехетеросексуалне
популације.Акотомедодамодаје једанбројонихкојисе
издајузадендијеисамхомосексуалнооријентисан,поисто
већивањепостајејошлакше,иаконемањепогрешно.

Дендијевскопротивречнорезоновањеипоступање говори
отомедајеупитањунесрећна,алихрабраиндивидуа,ко
јасенеустручаваодзаступањаочевидноконтрадикторних
ставова,каоштосуодбијањедасемодапрати,алинеида
сеонадиктира,илидасеистовременоизазивајуидивље
њеипрезир.Отуданебитребалоданасзачудипримедба
даисходтумачењадендизмазависиодперспективетумача.
Наиме,самокаоироничнафигура,дендиможедабудесхва
ћеникаоапсурданикаорафиниран.Бивајућиистовремено
ексцентричниаутсајдериприпадникелите,дендиизазива
друштвени поредак истовремено отелотворујући његово
највишемерилодоброгукуса.

Дабисеразумеласпецифичносткултурногутицајаденди
змаваљаразмотритињеговисторијскиток.Пресвега,по
стављасепитањедалијеЏорџБрамел(GeorgeBrummell)
биотипичанпредставникдендизмаилијетајтрезвени,му
шичави,нежни,блазирани,непостојани,монденскимизан
тропбиотекнепоновљивиидеал,узоркојисумногиподра
жавалиненадајућиседаћегауистинуикададостићи?Како
сусезадендије,осимБрамела,издавалииЛордБајрон(Lord
Byron),ГрофД’Орсеј(Comted’Orsay),паиБарбиД’Орвији
(BarbeD’Orevili),ШарлБодлер(CharlesBaudelaire),Оскар
Вајлдичитавниздругихзначајнихкултурнихпосленика,
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овдесенамећепитање:Дали је,узсвуразличитостмеђу
њима,подовимпојмомуопштемогућеподразумеватинеки
стабиланозначитељ?15Одговорбисмомоглидапотражимо
угенеалогијиовепојаве.

Упогледуисторијскогтренуткајављањадендизманемани
каквихнедоумица,поштојејаснодајеречокрају18.века
ипросторуЕнглеске,чијестановникеодликујепосебнавр
ста таштине, која је „усидрена све до срца куварских по
моћника”.16Дакле,требаиматинаумудајеречоособеном
острвскомфеномену,којије,додуше,наконштојеиживео
најбољеенглескедане,учетвртојдеценији19.века,постао
популарануФранцуској.ДендијеуЕнглескојбионаслед
никонихкојисусеу18.векуназивалиbe auилиbuck,ау
Францускојонјенаследиопомодара,гизделина,развратни
каимондена.17

Повод новом приступу одевању била је новоустановљена
навикачлановаенглескогпарламентакојису,поштосужи
велиуунутрашњостиземље,наседницеморалидастижу
јашући.Да не биморали да изнајмљују скупе станове по
Лондону,укојимабимоглидапредахнупослепутаидасе
преодену,онисупочелидапрерађујусвојуодећукакоби
добиланапрактичностиалинеиизгубиланадостојанству.
Такосусеопределилизаједноставанкрој,скупематерија
леибрижљивуизраду.Свременомћетајприступпостати
широкоприхваћен,аврхунацћедостићиувремевладави
неЏорџаV(18111820).Уразличитимвидовима,онћесе
испољаватисведокраја19.века,итонесамоуЕнглеској
негоиуФранцуској,нарочитоутокукраткогпериодаизме
ђу1837.и1845.године,кадасууметници,нарочитокњи
жевници, задатак преношења правила уметности у живот
осећали као унутрашњи порив. Наиме, у приповедачу су
серелативнолакообјединилидруштвенимоделБрамелаи
романтичарски афинитетиБајрона, али сефигура дендија
доводиунепосреднувезусапоетом,итосведоданас,пре
свега,збогБодлера,којијеславиодендизамкрозсвојенапи
се,аисамсесматраодендијем.Захваљујућипопуларности
дендизма, енглески провинцијални костим био је широко
прихваћенуФранцуској,какоодстраненовихрепублика
наца,такоиоднезадовољнихаристократа.

Краткоћатрајањаовепојаве–дведеценијеуЕнглескојине
пунаједнауФранцуској–моглабинаснавестинапомисао

15Natta,M.C.(1991)La gran de ur sans con vic ti ons. Es sai sur le dandysme,
Paris:Éd.duFélin,р.13.

16Д’Орвији,Б.нав.дело,стр.3031.
17Прево,Џ,нав.дело,стр.107.
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дајепреречонекомбезначајномпомодарству,негоојед
номособеноминтелектуалномпокрету,каквимсу ганеки
оглашавали.Међутим,поштоћеовајфеноменпоновоожи
ветиудеценијамакојесууследилеипоштоћеиматимного
бројнеизданкеитокомнаредногвека,чиниседајеуисти
нубиоинспиративан.КултурнаразменаизмеђуЕнглескеи
Францускеодигралајекључнуулогууустоличењуфигуре
дендија,којаје,ипоредкраткоћепериодасвојепопуларно
сти,успеладабудеизразитоинтелектуалноподстицајна.

Акобисможелелидаукраткоопишемоисторијатдендизма,
ондабисмоморалидапоменемо:прво,друштвенииодевни
енглескидендизамдругедеценије19.векаЏорџаБрамела
игрофаД’Орсеја,потом,францускиинтелектуалниикњи
жевнидендизамсредине19.векаБарбеД’Оревилија,Шарла
Бодлера,ТеофилаГотијеа(TéophileGautier)и,нештокасни
је,ЖорисаКарлаУисманса(JorisKarlHuysmans),те,конач
но,дендијевскиестетизампоследњедведеценије19.века
ОскараВајлда,АртураСимонса (Arthur Symons) иМакса
Бирбома(MaxBeerbohm).Акопажљиворазмотримо,виде
ћемодаовеизразитеиндивидуеизразличитихепохауједи
њујенесамозаједничкиидеал,негоиједанистанчаносећај
залепо.ОскарВајлдје,например,гајионаклоностпрема
употребнимпредметимапокретаArts & Craftsиуљимаста
рихмајстора,алинисумубилестраненијапанскеестампе
нитипрвештампанекњиге,египатскиигрчкиантиквитети,
пачакнипростиједрагоценостикаоштосуреткешкољке
илиминерали,штојелакообјаснитиједномњеговомпри
медбомкако„свештојелепоприпадаистојепохи”.18Бити
наочит,оденутисесукусом,опходитисестактомипроми
шљеношћу,практиковатиестетскеритуале,окруживатисе
лепимпредметиматребалоби,премаочекивањимадендија,
дабудедовољнодасеживотуцелиниучинилепим,авла
ститаличностначиниуметничкимделом.

Оде ва ње и соп ство:  
лич ност као умет нич ко де ло

Данассеверуједафизичкапојаваимаодлучујућизначајза
судбинупојединца,јерседржидасенаосновунечијефизи
ономијеистасаможезакључитинештоважнооњеговомка
рактеру.Иакосуљудиодувекдонеклемарилизасвојизглед,
онисутекодренесансепочелидапоказујупреданубригу
заулепшавањевластитепојавеидаразрађујукôдовелепог

18Calloway, S.Wilde and the Dandyism of the Senses, in:The Cam brid ge 
Com pa nion to Oscar Wildе,ed.Raby,P.(1997),Cambridge:CambridgeUni
versityPress,р.39.



88

АЛЕКСАНДАР ЧУЧКОВИЋ

понашања.Одтогдоба,вештинауређивањасопственогиз
гледаиграћеважнуулогуупроцесунечијегзаузимањапо
ложајаудруштву.Свременом,репертоарујепридруженаи
поза,каоважносредствоприкривањателеснихманаиис
тицањаврлина,алиидискретне,невербалнекомуникације.

Такојеспољашњостииндивидуепридавансвевећизначај,
алисеникаданијеусталионекиуниверзалникôдкојимби
недвосмисленомоглодасеобјаснизначењеодевнихпред
мета и козметичких интервенција, будући да је конкретан
културниконтекстутомпогледуувекимаопресуднуулогу.
Ипак, то уверење не самошто се задржало до наших да
на, него се у високоиндустријализованимдруштвимачак
учврстило једно радикално очекивање у погледу могућ
ности превођења целокупности индивидуалних потреба
ижељауматеријалниоблик.19Највеће тешкоће тумачењу
личностипритомејестварало,неслабопознавањеконвен
цијаизражавањаличностикрозматеријалнезнакове,него,
управосупротно,склоностнекритичкогослањањанатакве
конвенције.

Материјалистичкаоријентацијанашецивилизацијеинаста
накдруштвакојејесуштинскиодређенопрекоактивности
потрошњестворилисунавикудасечакивластитотелопо
сматракаопроизвод,односнокаороба.Стогајеобликовање
иуређивањетелапосталоначиндаиндивидуапредстависе
бе,илибаремсвојевиђењесебе,другима.Међутим,пошто
сетумачењеличностипремањенојфизиономији,држањуи
одевањунезасниванаједнозначнимпоказатељима,упоредо
сауверењемоважностиспољашњихзнаковазаразумевање
нечијегкарактераприхваћено јеисупротноуверењеда је
површинаобмањујућаидајеистинаоличности,уствари,
скривенаизањенепојаве.Читавпроблеммогаобидасесве
денаслободнуваријацијучувенелатинскепословицекоја
бигласила:одело,можда,нечиничовека,алионопресудно
утиченањеговизглед,паитојединоузусловданезабора
вимокакосеодизгледаистовремено,парадоксално,очекује
идаоданечијикарактеридагаприкрије.20

Помоћу одеће у исто време одређујемо и скривамо тело,
јерсвојфизичкиобликзаодевамомаскомозначавајућегма
теријала.Такосеизмеђуносиоцаодећеипосматрачаоба
вљаједнаразменананивоу„поетскогпредмета”,будућида
идентитет„одевенога”,уствари,израстаизпроцесафикси
рањазнаковакарактераидвосмисленогпоигравањањима.

19Finkelstein,J.нав.дело,р.4.
20Hollander,А.(1978)Se e ing Thro ugh Clot hes,Berkeley/LosAngeles:Uni

versityofCaliforniaPress,р.xv
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Унестабилномодносуизмеђузнаковаодевнихпредметаи
назнакапсихолошкиходносакојиихпрате,материјализују
сеособеностијаства,какобионопосталоуочљивоодстра
недругихитимедокрајаконституисано.21

Изовогасевидикакослободаизбораодећеобећаваслобо
дусамоодређења,јертело,каочистачулност,немаготово
никаквогсмисла,патекодећаобезбеђујекључнипрелаз–
одчулностидо значења.Наравно,не треба заборавитида
извесназначења„испоручује”самотелонаосновуодређе
њакојавећпоседује,каоштосубојакоже,стас,анатомске
и родне карактеристике, гестикулација и поза. Међутим,
тек одевање заснива богате могућности стварног прелаза
одапстрактногдоконкретногтела.Одећапружаосновуза
посебностсубјекта:онасама заснива једнуврстукомуни
кације–путемпосебногначинаодевања,алипретогаона
омогућавакомуникацијукаотакву–јерјесамоодевенотело
основа субјективности. Комуникација између нагих особа
нијемогућа,будућидаодећаслужикаосредствообезбеђе
њачовековогдостојанства,а,осимтога,нашесопствони
јенираспознатљивобезње,поштоодећапружамогућност
препознавањанашегидентитетаодстранедругих.

Међутим, кључан проблем тумачења предстоји у сваком
појединачном случају. Од Платона наовамо истинитим и
стварнимнесматрасеоноштојеуочљивонаштрчећојпо
вршинибића, већњегова скривенаиневидљива суштина.
Тако,иакосеодећасматраважнимпутоказомзатумачење
нечијегидентитета,савременасклоностпремадодељивању
прворазредног значајапојавиуодносунасуштинуподра
зумевасверизикекојетумачењупостављајусубјективизам
иирационализам.Разлогтомележиучињенициданешто
потпуносингуларно–каоштојеличност–накрајунемо
же бити друштвено прихваћено, па чак ни схваћено. Ако
имамонаумудинамикуовепротивречности,постајејасно
даодећаиначиннакојисеонаносимогупослужитикао
важненазнакенечијег карактера, алими,настојећида тај
карактерразумемо,небисмосмелидасеограничимосамо
наовеелементе,иначећемоствариподврћинеоправданом
поједностављењу.

Дендијисупоказалидаодличноразумејууправоовудина
мику,иакосутакођедалиповодадабудуоптуженизаре
дукционизам.Наиме,онисуславиливажностодевањаисто
временоодричућиважностсамојодећииистичућизначај
начинањеногношењаитумачења.Онисурелативизовали

21Barthes,R.(1990)The Fas hion System,Berkeley/L.A.:UniversityofCali
fornia,1990,рр.236255.
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значајматеријалнофиксиранихелемената значења (одеће)
укористпроменљивихелемената(психологије),јерсубили
уверенидаћенатајначин,уместоробовањапомодарству,
моћидасеокренуслободнојизградњисопства.Међутим,
поштопокушајдаселичностуцелинизаснујенаодећии
држањупочиванакрхкимосновама,ваљалобисезапита
ти откуда потиче идеја да би вредност индивидуалности
моглада сенађе упориштеискључивоуизвеснимњеним
материјалнимназнакама.

Модерно доба је одбацило традиционалне вредности како
биизнашлонужне,умскеосновесвакевредности,паимо
рала.Међутим,танастојањадоданаснисудалазадовоља
вајућирезултат,пресвега,изразлогаштопостојиначелни
проблемсадруштвенимважењемтеоријскихувида.Једно
ставно,оноштосеумомдарасветлитинебиванепосредно
прихваћеноусветуживота.Можесерећидајеидендизам
никаоизједнеопштеносталгијезаморалом,поштовањечи
јихнорми јепостепено губилона снази,пачакипреста
лодаседоживљавакаообавезујуће.Попутобешчашћеног
аристократе,дендинастојидадефицитморалнихвредности
надоместинеговањеместетскихвредности,небилинекако
повратиоизгубљенуславу.Онхоћедаестетскевредности
протумачикаоморалнеидапостанеморалниузортакошто
ћесамогсебепретворитиууметничкодело.22

Садасусвепретпоставкезакоренитуизменупоимањаоде
вања биле на броју. На пример, постало је могуће преко
одећеизразитисвојунезаинтересованостзаполитичказби
вања,што је било посебно драгоцено уЕнглеској, у којој
једруштво,захваћеновихороминдустријализације,билоу
озбиљномпревирању.Како јесудбинапојединцачестоза
висилаодњеговогполитичкогопредељења,онајко јебио
уздржанусаопштавањусвојихполитичкихставоваосећао
себезбедније.Сдругестране,важностнечијегпореклаза
његовположајудруштвусадаједобилаконкуренцијуубо
гатству.Дендијинастоједаовесупротностиизмире:човек
безпорекламожезаузетипозуаристократе,безвеликеимо
вине,можеселуксузноодевати,безнарочитогобразовања,
моженепоколебљивоистицатисвојсудукуса.

Дендизамјенарочитосхватањеестетскихвредностиуокви
рукојегјепредметестетскебригеистовременоињенсубје
кат.Каоштоће сеууметностиразвитиларпурлартистич
косхватање,каоштоћеуобластиобликовањаупотребних
предметаоднетипревагуЕстет ски по крет,такојенапољу
индивидуалногвладањапрењихузеомахадендизам.Борба

22Ками,А.(1976)По бу ње ни чо вјек,Загреб:Зора/ГЗХ,стр.57.
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зааутономијууметностиокончанајеодрицањемсвакењене
функцијеизузевестетске,алијеценакојујеуметностзбог
тогамораладаплатибилаприличновисокаиогледасеу
обавезињенетржишнепроцене.Ослобађањеуметностиод
различитихулога–промоцијевереилиморалногсаветодав
ства, глорификације власти или идеализације друштвеног
поретка–одвијалосепутемњеногстицањаробногстатуса.
Такојенаступилоприближавањепојмовале погико ри сног,
окојемћепонајвишесведочитиестетизацијасветаматери
јалнепроизводње.Дендииуовомпогледуимадвоструку
улогу:онупотребљаваестетскасредства,којаприпадајуре
дулеперобе,какобиславиоматеријалнулепотукаотакву,
паисредстваробнепроизводњекаоизворанајвећегњихо
вогдела.Дакле,онпокушавадакреирасопствоестетским
средствима.Лепотапојаве,држањаиманирадендијатреба
лаједапроизведејединствениестетскиутисаккодпублике.
Да би био јединствен попут уметничког дела, онмора да
се супротстави свима другима, он је суштински опозици
онар.Дендихоћедаживиидаумрепредогледалом.Онје
ништа мање него отелотворење Берклијеве (Berkeley) со
липсистичке тезе es se est per ci pii – „постојати значи бити
опажен”.Међутим,дабибиојединственпопутуметничког
дела,дендиморадасесупротставиистојпублицикојојсе
представља.Такоњеговасамосталностињеговаосамаза
једночинеусловењеговогпостојања:непоштујућиправила
којапоштујудруги,он,уствари,изазивадругедагастворе.
„Бизарност постаје квалитетом, застрањивање начелом, а
умећедопадања,којекарактерише‘ваљаногчовека’класи
цизма,постајеумећедопадањанедопадљивог…Каоисвака
група,дендијибивајуумањојмериодређенионимштоих
естетскипривлачи,аувећој–онимчемусепротиве”.23Због
тогадендинијеспособандаживиудруштву,већјединона
његовојмаргини.

Денди настоји да објединиживот и уметност.Подвргава
јућисвојживотестетскимправилима,онпостајеспонтани
уметникивластитоуметничкоделоуистимах.Истичући
важностодевногкода,којисе,пресвега,ослањанаориги
налностиелеганцију,дендијеувекексцентричан:истовре
менодецентриранимонденскинастројен.Онзаузимаода
бранупозу, развијапрефињенеманире,негује способност
општењаиимаистанчаниодноспрема језику,оштроуман
је,духовит,паициничан,недопустивонарцисоидан,прово
кативан,зачудногпонашања,посвећенкултусопства,склон
идеологијиелитизмаипробранимсклоностима.

23Heinich,N.(2005)L’éli te ar ti ste,Paris:Gallimard,р.241.
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Дендијепосебанпотомештонастојидаизградисвојиден
титет стратегијом прекомерног естетског инвестирања у
влаституличност.Упркосчињеницидасуфигурудендија
глорификовалимногиуметници,дендизампредстављајед
ноизобличено схватање уметности, у којем се занемарује
свакаконкретностуметниковогпоступањакакобисесла
вила апстрактна узвишеност естетских вредности. Пошто
дендиодбијакорисностуметничкогзанатакакобисепре
пустиобескорисномцеремонијалутоалете,онинеможеда
доспедорезултатапостојаногуметничкогдела,већсамодо
наклоностипремапролазнојелеганцији.Сходнотоме,уру
камадендијаестетскаинвенцијапретварасеумистифика
цију,астваралачкичинубескорисниритуал.24

Оноштојекодуметника,којистварадело,честапропратна
појава,коддендијапостајесуштинскимодређењем.Умет
ник, каоособенипојединац, уначелу сенеуклапалакоу
друштво.Међутим,коддендија,оригиналностпојавевише
нијеслучајна,негојерезултатњеговогкултногодносапре
масопству.Понекадтозадобијакарикатуралневидове,као
например,кадаонизбацује„р”изговора,намерношушка
илимуца.Ипак,такоотворенимиспољавањемироније,ден
дипоказуједасматракакоприпадакласинадмоћнихинди
видуа,чијаплеменитостнепочиватоликонапореклуколи
конаменталномиинтелектуалномсклопу.Одећа је један
одглавнихзалогатаквогпокушаја,јерјеонанајочигледнији
изразњеговепосебности,алионазањега,ипак,представља
средство, ане сврху.Вајлд јеприметиодачовек требада
настојидапостанеуметничкодело,или,акоутоменеуспе
ва,требабаремдасеуметничкимделомзаодене.Међутим,
одећанијетекоклопсопства,негоможедабудеињегова
слика,пачакињеговконструктивниелемент.Наједномме
стууОр лан ду,ВирџинијаВулф(VirginiaWoolf)кажекакоје
преслучајдаодећаносинас,негомињу,јер–премдасмо
митикојинањуутичемо,такоштојојпридајемообликпри
тискомсвогатела–онајетакојаобликујенашасрца,нашу
мисаоинашговор.Варирајућијошједномпоменутулатин
скудевизуоодевањуичовечности,моглибисмодакажемо
даодело,акоинечиничовека,свакако,чинидендија.Ме
ђутим,назаједљивупримедбуњеговихсавременикаотоме
даједендисамо„оделокојехода“,моралобиседодатидаје
он,ипак,престилсакојимсеоделоноси.25

Aкозанемаримоособеностисторијскогконтекста јављања
дендизма, у отпору којињегови протагонисти испољавају

24Сартр,Ж.П.(2013)Дендизамистерилност,у:Ден ди зам,стр.117.
25Д’Орвији,Б.нав.дело,стр.33.
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премамногочемуштоједруштвеноприхваћеномоглиби
смодавидимонарочитухраброст,којаимјеомогућавалада
будуслободнијиодмногихсавременика.Отомесведочии
Бодлер,који,усветуустројеномутилитаристичкимвредно
стима, дендијевској лењости приписује вредност моралне
надмоћииврлинухеројскепобунепротивтаквогпоретка,
алииКами(Camus),којиуфриволномсамоугађањудендија
види озбиљан чинметафизичке побуне и потврду естети
кепорицања.26Дендипривлачипажњутимештосенебави
ничимдругимдопрославомвластитогстилаиличнееле
ганције.Онбитребалода„спавапредогледалом”, јербез
његанепостоји.Управозбогтогаонпослесмртиизасебе
не оставља ништа до анегдоте о формалном савршенству
својихпокрета,којисуналиковалиуметничкимдогађајима.

Денди је склон да показује засићеност сваким и свачим.
Осећањедосадејењеговаобавезнапозаусалону,клубу,ка
фани,наулици,којипредстављајупозорницунакојојнови
херојнудисвојодразсвету.Онсеокрећесамомсебикако
биоткриодругиманесводивостсвогначинапостојања.Бу
дућичовекпублике,дендисвојеодређењезадобијаукри
тичкомодносупремазаконуизмене.Дендисвојуособеност
засниванапоследицамакојеизазивауодносунасвет:његов
идентитетпроизилазиизпозициједругости.Логикамодедо
коједендидржиодвијасенадванивоа:историјскомипси
хоаналитичком.Првиподразумевапокушајдасеизузмеиз
историје,дасеовековечиуестетскојјединствености,адру
ги–опсесивнувезаностзанетомизумљенезаконекојисе
испостављајукрозфетишистичкепроцедуре.

Темпераментдендијајеособен,јеронобједињавабезобзир
ностипоштовање.Премасхватањудендија,оникојеприро
данијеблагословилатаквимтемпераментомморалибида
сепотрудедазаузмутаквупо зу.Дендифасцинираобједи
њавајућиособенитемпераментиспецифичниизглед,иако
нијеречоконстантама,негооограничениммогућностима
варирања,какобисеостварила једначина:строгоодевање
прати весељачки темперамент, али зато смела вишебојна
одећапризивахладнууздржаност.

Дабиуспеодаизградиличнистил,дендисеослањанаосо
бинекојепоседује,алиразвијаиновеспособностиисти
ченовазнања.Онсеразумеумногошта,алиничемуније
вичан у посебнојмери и, чини се, баш то ретко одсуство
„једностранепосвећености”мачемуустању једаобузме
читавоњеговобићеидастворикултнопонашање.„Царство
дендизмајеискључиво,иуњемусеспајајусвеспособности

26Ками,А.нав.дело,стр.55.
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његовихпристаша.Мождајеуправоизтогразлогапрваод
свијумоћи,којојсумногизаветоваличитавживот.”27Особи
некојесенајчешћевезујузадендијасу:физичкаизузетност
(којаподразумевависокстас,доксувиткостинаочитостпо
жељни),елегантност(пресвега,одевања,путемкојесеода
шиљепорукаонезависности,самоуверености,оригинално
сти, самоконтролиирафинираности), самопрегор (који се
манифестујекаостоичкауздржаност),уравнотеженост(као
позакојакодпубликетребадаствориутисаксамоуверене
индивидуалности), независност (по могућству финансиј
ска,али,уколикоједендиприсиљендаради,његовпосао
бимораодаподразумевасамосталност),неодговорност (у
погледу свега: склоности, морала, амбиција, политичких
опредељења,пачакиличнихинтересовања,изчегабивају
изузетајединопитањаукуса),духовитост(којаподразумева
филозофскеимпликацијепримедбикојеизричедабиизвр
нуоуобичајенуважностпроблемаокојемјереч),скептич
ност(којупратиутисакживотногзамораиблазиранапоза,а
нереткоипесимизам,мизантропијаицинизам),самољубље
(којемненедостајеиронијеишарма),мушичавост(којаје
последицанастојањада себуде тајновит,чемудоприноси
држањедострогих,самопрокламованихправила,којадру
гима често делују неразумно), достојанствена уздржаност
(којаскриванајмрачнијаинајбурнијаосећања,усупротно
сти са романтичарским ставом), друштвеност (која сема
нифестујепрековештинаљубазногопхођења, забавности,
речитости,плесања,двосмисленогћаскања,паидаразапи
сање),те,коначно,истанчанукус(пресвегауодевању,који
представљабранусвакојвулгарности).

Међутим, упркос овом подужем попису особина које су
пожељне за дендија, не постоји никакво егзактно мерило
њиховог присуства. Осим тога, дендизам подразумева са
мосталност,пастрогодржањедобилокаквогнизаправила
осујећујеуспехтаквогнастојања.Наиме,дендисесвесрдно
трудидаизбегнеетикетирањекојимсемодернодруштвоси
стематскислужикакобисвојечлановекатегоризовалопре
мапредвиђенимфункцијамаиуправотаквимпоступањем
он друштво изазива.Ово изазивање састоји се уњеговом
одбијањудабудесведенназначењеидабудечистиозна
читељ.Његоваулогаудруштву јеформалнаионанепре
станоревидирасвојеиспољавањекакобиприхватилаили
одбациланормеунекојприлици.„Оннедопуштадагаопо
нашају:оноштообележавадендија јенезависност.Дани
јетако,постојалибизаконидендизма.Аонинепостоје”.28

27Фреми,А.(2013)Брамелимоћдендизма,у:Ден ди зам,стр.111.
28Д’Орвији,Б.нав.дело,стр.48.
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Једноставно,дендидржиискључиводостила,уздајућисе
уистинитостонеБифоновепримедбеда стилнијеништа
другодо–самчовек.Најважнијесредствоистицањастила
дендијепронашаоуодећи.

Ден ди као ро до на чел ник мо де:  
из ме ђу кон вен ци је и ори ги нал но сти

Одећаје,једноставно,фетишдендија.Далекоодтогадабу
денападан,какосетоданасобичноверује,дендијесклони
ји„дискретномодевању”,сажетомизражавањуузминимал
неинтервенцијеисуптилневаријације.Очигледно,дендији
суразумелидасекрозодећуможеизразитиукус,аверовали
суидасенаистиначинможеизградитивластиталичност.
Да би од одеће начинили средство изражавања личности,
дендији суморалидаизазовупреокрет у схватањуодева
ња.Наиме,утренуткукададендизамступанаисторијску
позорницу,мода,нарочитомушка,јевеомаекстравагантна,
чак разметљива, а нањеном репертоару су раскошнише
шири, напудерисане перике, нашминкана лица, уштирка
ни оковратници, свилене и чипкане декорације, манжетне
ишлепови,украснетракеикићанке,тевисокепотпетице,
дабисетомеодједномсупротставиладендијевсканеобич
на трезвеност једноставног кроја, децентних, једнобојних
комадаодеће,којисуготовоналикуниформи,причемуна
њојнајчешћејединураскошпредстављабрижљивоприве
зана кравата од белог муслина. Дендијевска посвећеност
естетскимвредностиманајлакшеседасхватитиизанегдо
та.Забележеноје,например,дајеПринцодКауница(Fürst
vonKaunitz), ужељида својој тоалети да последњуноту,
пролазиокрознизсалона,чијујевеличинуибројпретход
ноизрачунао,поредтачноодређеногбројасобара,којиби
гаудатомтренуткупосулиодређеномколичиномпудера.29
Дендиистичеважностукуса,закојиверуједаје,акосепре
данонегује,устањудачакионоштојебаналнопретвори
уузвишено.

Самосвесно развијајући пробирљивост, денди изоштрава
својачулаинегујепозуизузетности.Дабибиопосебан,он
морадараскинесаконвенционалним,панастојидаистро
шениморализамепохеодменивластитоместетскомориги
налношћу.Дендиуочаваиприликеи замкемоде, свестан
да,поредтогаштопромовишевредностновога,онатакође

29Усписукојиимаодлучујућизначајзаразумевањедендизма,Д’Орвији
показујеколикоисампоседуједендијевскисензибилитеткадаставља
напоменууоквирунапомене.Поштологикадендизманалаженеуморно
варирањештурихсредстава,тајнизтражидасенаставиновомнапоме
номотоме.
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налажеопонашање.Дендиисправнонаслућуједамехани
заммодеподразумевапрописивањеправила,баремузрелој
фазињеногциклуса,алидајетупреречоусахњивањумо
де,негооњеномсмисленомпрактиковању.„Модајеједан
од многих обликаживота уз чију помоћ ми настојимо да
комбинујемо тежњу ка друштвеном уједначењу сажељом
каиндивидуалномразликовањуиодступању.”30Иакоотоме
немаизграђенитеоријскистав,дендипримећуједачимне
штобиваприхваћено,онопрестаједабудемодерно.Данас
знамодамодапредстављаизразједненапетединамикеиз
међужељезановином,заоригиналношћуизаизражавањем
властитог укуса и тежње за поштовањем утврђених вред
ности, за поистовећивањем са другима и за опонашањем
владајућихнорми.

У тој двострукости моде почива привлачност онога што
истовременозапочињеиокончавасе,шармкојимзрачиса
мопролазнановина.Главнипроблемкојиовдетребаразу
метитичесесукобанепрестанепромене,којуподразумева
модакаосредство,ипостојаногосећањасопства,каоупо
ришта оригиналне индивидуалности, која се код „модно
свеснеособе”постављакаоциљ.Тајсукобнијенеиздржив
самозбогтогаштосемодаодвијанапериферијиличности,
пасеипоредтогаштојојјепривржен,некоувекможеда
оглушиоњенезахтеве.Уосталом,особеистанчаногукуса
модукористекаонекуврстумаске,којаувекдонеклепри
крива,анесамооткриваличност,њенеставове,осећањаи
склоности.Акоимамоувидудајекрајњауздржаносттако
јаомогућавадасеоноштојеиначенепријатељскозаинди
видуалитетпретвориусредствоњеговеизградње,назреће
модометедендизма.Коначно,мотодендија„Недопустисе
биизненађеност”(лат.Nil mi ra ri)могаобидапослужикао
путоказсавременојрастресенојиндивидуиуњенојпотрази
задушевнимспокојем.Ипак,требарећидаособепотпуно
посвећене неговању свог изгледа по правилу нису биле у
стањудасамепостигнуприжељкиванудушевнуравнотежу,
него су је најчешће симулирале заузимајући позу стоичке
непоколебљивостииразрађујућиманире.

Дендисеподвргаваискључивоправилимакојајесамосми
слио.Макакобесмисленоонамогудаизгледајудругима,
онихстрогопоштујеунадидаћеуспетидаразористеге
реалитетаикакобиконачноуспоставиомитосвомсопству.
Јеркрајњициљдендијанијеништадругодоживотуетеру
властителичности.Тежњазаслободомисамозаконодавно
понашањечинедендијанепоправљивомодернимбићем.Он

30Craik,J.нав.дело,стр.189.
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немапретечаибескрајнојеусамљен,алијехрабариистра
јануиспољавањусвогслободарскогпорива.Иаконеуспева
дабудеистинскислободан,дендиизгараутомнастојању,
јернепознајеништаузвишенијеодиндивидуалности.

Реферишућинавладајућистилодевања,наширокораспро
страњенеманиреиуобичајенначинопхођења,дендипре
терујеумимикријисведокконачносамнамернонеизложи
туђемпогледупукотинесвојепредставе.Кадасечинидаје
пријемчивзамериладруштва,онсе,уствари,руга,јерпри
мењује двојаке аршине.Друштво с правом бива увређено
таквимпоступањем,којеистовременонудиобразациодаје
презир.Допуштајућидруштвудасеуњемуогледа,денди,
уствари,показујеколикожудидабудеприхваћен,јермује
тонеопходнокакобисеуздигаонадруштвенојлествициод
човекабезпорекладосувереногвладарапопитањуукуса.

Родноместодендизма јесте,дакле,дијалектикамоде,која
се одвија кроз супротности оглушавања о владајући укус
иуспостављањановихестетскихвредности,њиховогдру
штвеногприхватањаикопњења.Дендипредстављапотпу
нуновину,он јенепатворениоригинал, јернеманикаквог
узора у друштву.Штавише, дендинастоји да се испразни
одсвакогзначењаидапостанеголиозначитељ,даселиши
свакесадржинекакобипостаочистаформа.Поступајућина
тајначин,онуносипометњуутрадиционалноразликовање
оригиналаикопије,јерјеонтакаворигиналчијастварност
зависиодлегитимацијекопије:оннепостојикаоличност
сведокнебудепрепознаткаотакаводстранедругих.

Напрвипоглед, у томпоступањунеманичега спорног.И
заиста,налогичкомпланустварфункционише:појамисти
некаосвојусупротностувекподразумевапојамла жно сти,
каоштои оригиналподразумевапостојање копије.Међу
тим, на онтолошком плану таква супротност није одржи
ва, јер јепривидреалности–недопустив.Стогадендизам
фасциниратимештосеманифестујекрозједнуодбијајућу
привлачност, кроз потпуно предавање жудњи за идеалом
који се не може достићи, кроз напетост која се јавља из
међупривлачности етеричне слободеинеумитног дејства
чврстогреалитета,једномречју,крознапордасеестетизује
егзистенцијатакоштоћесеодформеначинитисадржај.Па
ипак,естетскаиндивидуалностдендијаимаважењесамос
обзиромнапоништавањедруштвеногбићакаопривида,те
оннастојидапокидасвакувезусадруштвом,изузевонеко
јаговориотојсупротстављености.Дендиниједеодруштва,
онјенепоновљив,индивидуалан,али,ипак,једруштвото
којеморадагаопазииначеон,једноставно,непостоји.
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Оригиналнајединственостдендија,дакле,непочиватолико
напојмуисти не, коликона стратегијидруштвенелегити
мацијекојуонпрактикује.Онјеиндивидуатекодтренут
ка кадаму тај статус доделе други, од којих ће он заувек
остатиразличитпоначинунакојиуправљасвојипривлачи
туђипоглед.Дендизам, у ствари, промовише једнубизар
нумогућностмодерногиндивидуализма, који, уодбијању
даподлегнедруштвеномауторитету,којијошувекпоседује
аристократија,разоткриваиндивидуукаопукипсихолошки
мит.Оноштодендичинијестедаодбијадабранимитоин
дивидуалности,али,иронично,такоштомусесавпредаје.
Неизражавајућисвојуунутрашњост,ондругеприсиљавада
произведујединственостњеговеспољашњости.

Желећидабудеапсолутномодеран,дендипромовишеори
гиналност.Међутим,онсесмештаизванодносаистинитог
илажног,тестварногипривидног,производећипредставу
којатребадазамениобестране.Такооннијениоригинал
нити његова симулација, већ – си му ла крум. Управо отуда
потичутајновитостдендијаитешкоћањеговогразумевања.
Једноставно,симулакрумзамагљујеразликуизмеђуориги
налаисимулације,такоштонаместооригиналауводипред
ставу.Дендинемапореклаинемапотомака,онјевластита
сликаиприликаи–ништавише.ЏорџБернардШо(Geor
geBernardShaw)јеједномприметиодајеглумацнајмањи
лицемер,јерјединоонпризнаједаглуми,аестетизацијски
поступакдендијаодвијасеуправоусмерупоигравањадру
штвенимвредностимаиулогама.Акоузмемоуобзиронај
аспектмодерностикојисеодносинастваралачкурасполо
женост за новину, схватићемо да значај дендизма почива
уњеговојспособностидаразумеињеговојпреданостида
истакнемогућностикоједоносимода.

„Моднирецепт”изворногдендијевскогстилауодевањуна
лагаоједаодећабудененаметљивогкројаисмиренихбо
ја,каоидабудеизрађенаодврхунскихматеријала,којиће
беспрекорнодаприањајуузтелоњеногвласника,какоби
он,нехајанпремабригамакојемучевећину,биозаокупљен
искључиво заузимањем позе блазиране духовитости, кроз
којупровејавајуњегованезависностиоригиналност.Осо
беностдендијевскогсхватањалепотеогледасеунастојању
дасевластиталичностобликујекаоуметничкодело, а то
схватање јошувексветлуцаужељисавременогчовекада
сеоденесукусом.Шекспировскапримедбадатанапочетку
овогтекста,отомекакојечитавсветпозорница,моглабида
послужикаоосноваепифанијскогискуства.
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DANDYISMANDFASHION:
FROMCLOTHESTOSTYLE

Abstract

Inanattempttoexaminethephenomenonofdandyismthispaperdeals
with the relation of an individual’s freedomandhis conditioning by
theswingsoffashion.Althoughfirstsetinacertainplaceandmoment
in history, dandyism holds a universal cultural significance since it
promotes a new understanding of individuality.A dandy exists only
thankstohisownjudgmentoftastereflectingintheclotheshewears,in
hisforbearingandhismanners.Insteadofdressinghimselfaccording
tothecustomsofhissocialclass,aswasexpected,adandyasamodern
individual saw an opportunity for selfrealization in the free choice
of clothes andmanners.We owe the credit to the dandyism for the
discoveryofapossibilitytoexpressone’sindependenceandoriginality
sodirectlyandexternally.Akeyquestionthatdefinestheculturalreach
ofthedandyismasaphenomenonremainsifthisbehaviorcanensure
truefreedomtoanindividualorifitonlyopensupanewfieldofsocial

manipulation.

Keywords: dandyism, aesthetic culture, judgment of taste, individual 
freedom, modernity, fashion


