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Kapitoly této knihy poz$stávají ze studií a %lánk$ publikovan&ch b"hem doby v r$z-
n&ch %asopisech, které zde cituji i proto, abych jim pod"koval, proto#e mi povolily 
tyto texty, z nich# v"t'ina byla dopln"na a upravena, p!etisknout: Donna, Vogue, 
Grand Bazar, Corriere della Sera, a také z n"kter&ch text$, publikovan&ch v kni-
hách Degli Habiti antichi et moderni od Cesara Vecellia, Bologna, L’inchiostro blu, 
1983; T-Shirt, T-Show, Milano, Electa, 1984; La danza, il canto, l’abito, Cinisello 
Balsamo, Silvana Editoriale, 1982.





Úvod

Kdy# mi bylo p"t nebo 'est let, oblékali mne (podle zvyku, kter& 
se ji# stal sou%ástí historie) do on"ch znám&ch námo!nick&ch bl$z 
z modré látky s 'irokánsk&m límcem, na n"m# vynikaly bílé p"ticí-
pé hv"zdy. Ale to, co mne p!itom obzvlá'( napl)ovalo hrdostí, byl 
fakt, #e tyto slavné bl$zy pocházely p!ímo z Livorna, sídla námo!ní 
akademie, a ne z n"jakého oby%ejného obchodu v Janov", m"st", 
kde jsem strávil d"tství. Rozdíl mezi mod!í livornsk&ch a nelivorn-
sk&ch límc$ byl zjevn& a rozpoznával jsem jej ihned, kdy# jsem na 
ulici narazil na chlapce, kter& byl také oble%en „po námo!nicku“, 
ale s nep!ehlédnuteln&mi rozdíly: prou#ky z bílé stu#ky, které le-
movaly límec, byly jiné, bu* jich bylo více, nebo byly na'ity hust"ji 
vedle sebe a barva m"la úpln" jin& odstín, ne# byla ta moje mod!; 
tak#e podle mého tehdej'ího vkusu 'lo rozhodn" o pod!adné ob-
le%ení.
Neu%inil jsem zde samoz!ejm" toto krátké a po'etilé p!iznání proto, 
abych se pochlubil svou p!ed%asnou vysp"lostí v zále#itostech t&ka-
jících se módy, ani proto, abych zd$raznil svou vnímavost v oblasti 
chromatick&ch nuancí, tvrdím pouze, #e mi byla v#dy blízká móda 
jako fenomén, bylo pro mne d$le#ité obléknout si ur%it& kus od"vu, 
ten a #ádn& jin&. A nikdy jsem to nepova#oval za n"co povrchního %i 
frivolního. Tím spí'e, #e jsem se %asto stav"l proti proudu, proto#e 
jsem t!eba dával p!ednost hrub'ím materiál$m nebo mén" #iv&m 
barvám.
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Jin&mi slovy, v#dy se mi zdálo, #e fenomén oble%ení a jeho spoje-
ní s velmi hlubok&mi dimenzemi na'eho charakteru, na'í nálady, 
na'eho bytí ve sv"t" jsou neodmyslitelné a hodn" v&znamné ne-
jen pro mne, ale pro v'echny mé bli#ní. Je tudí# logické, #e ob%as, 
kdy# se mi naskytla p!íle#itost, jsem souhlasil s tím, #e n"co !eknu 
%i napí'u o problematice módy. Hlavn" poté co vy'la moje kniha 
Mode e modi (1979 – Módy a mravy), která byla jist&m „oficiálním 
p!iznáním“ tohoto mého spí'e okrajového zájmu. Upozor)uji v'ak 
%tená!e, #e pokud by na následujících stránkách hledal spolehli-
vé aktuální informace %i u%ené rady, #e nalezne spí'e epizodické 
a p!íle#itostné post!ehy, které jsem tu a tam publikoval v novinách 
a %asopisech a jejich# prost!ednictvím se pokou'ím objasnit n"-
které ze „záhad“, spojen&ch s touto znepokojivou oblastí na'eho 
#ivota. Vskutku – jak lze nap!íklad pon"kud exaktn"ji, ne# je ob-
vyklé v b"#n&ch noviná!sk&ch reportá#ích, vysv"tlit onen zájem, 
jen# se dnes kolem módy soust!e*uje daleko více ne# v minulosti? 
Myslím, #e tato zv&'ená pozornost je v podstat" vyvolána, stejn" 
jako u mnoha jin&ch aktuálních fenomén$, setkáním estetick&ch 
a ekonomick&ch aspekt$. 
Celkem vzato, jedná se o negativní zji't"ní, proto#e se do pop!edí 
dostávají utilitární d$vody, a nikoli d$vody duchovní, kulturní %i 
morální. Je v'ak nutné ustoupit tvá!í v tvá! evidentním fakt$m. 
To jsme mohli vid"t s je't" v"t'í traumatizující z!etelností v p!ípad" 
v&tvarného um"ní: cenová houpa%ka, malby zav!ené v trezorech 
jako pojistná investice, ani# by je n"kdo uznal za hodné by( i jediné-
ho pohledu, to v'e sv"d%í o p!evaze ekonomicko-finan%ního aspek-
tu nad jak&mkoli jin&m hlediskem. Samotné kritické hodnocení 
mnoha d"l je nakonec toto#né s jejich tr#ní hodnotou. A%koli je to 
velmi znepokojivé, je to d$kaz vzájemné souvislosti mezi um"ním 
a konzumem.
V p!ípad" módy pro to existuje alespo) jisté ospravedl)ující zd$-
vodn"ní: jeliko# zvlá't" originální a dob!e !e'ené 'aty nejsou ur-
%eny k tomu, aby byly o samot" a ml%ky obdivovány, tedy k tomu, 
aby se „vyu#ívaly“ izolovan" a narcisisticky, ale ji# od po%átku má 
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jejich vyu#ití exhibicionistick& charakter, je pochopiteln"j'í, #e se-
tkání estetick&ch a ekonomick&ch aspekt$ se zde p!ijímá bez dis-
kuse. Proto soudím, #e móda p!edstavuje na jedné stran" n"co jako 
lakmusov& papírek pro ur%ité konstantní (vlastn" nekonstantní) 
veli%iny vkusu, na druhé stran" se móda m$#e stát místem, kam se 
ukládají stylové prvky, je# jsou nejmén" závislé na v&'e zmín"ném 
„burzovním kurzu“, proto#e jsou nepochybn" ur%eny k okam#ité 
spot!eb".
Co tím v'ím chci !íci? +e móda je jako olej, a nikoli jako víno: stár-
nutím se nezlep'uje, ale naopak zhor'uje.
Nikdo nev"!í (krom" kurátor$ a kurátorek muzeí módy), #e 'aty 
lze ukládat do banky a %ekat, a# jejich hodnota vzroste, jako je tomu 
t!eba s obrazy od Kleea %i Pollocka. Snad ne zítra, ale rozhodn" 
dnes: vkus nám ji# nesta%í, abychom odli'ili to, co na poli estetiky 
stojí na stran" Dobra %i Zla. P!íchod a dobrodru#né ta#ení k&%e 
ji# do hloubky zm"nily na'i estetickou „obranyschopnost“. V pe-
riferních, ale nikoli mén" podstatn&ch a mén" #ivotn" d$le#it&ch 
oblastech (videohry, reklamní nápisy, dopravní prost!edky, pr$my-
slov& design, „konzumní“ architektura) musíme o%ekávat explozi 
v&tvarné tvorby jen %áste%n" odpovídající antick&m kánon$m, 
jimi# se kdysi !ídilo rozli'ení mezi „%ist&m um"ním“ a „u#it&m 
um"ním“, mezi malí!stvím %i socha!stvím a um"leck&m !emes-
lem. Móda naopak m$#e z$stat mimo tyto kategorie a sou%asn" 
na nich participovat, pro%e# m$#e b&t jedním ze srovnávacích pa-
rametr$ mezi trval&mi a efemérními druhy um"ní, mezi komer-
%ním neum"ním a um"ním, je# je pokládáno za nezávislé a suve- 
rénní.
Pro%e#, abych uzav!el tuto diskusi o analogii mezi módou a um"-
ním a té# abych se pokusil zd$vodnit, pro% je „um"ní módní“ a pro% 
je „móda um"lecká“, cht"l bych vyjád!it své p!esv"d%ení, #e je 
nutné aktualizovat na'e znalosti a na'e názory, pokud jde o vizu-
ální oblast um"ní. M"li bychom se zdr#et jakéhokoli hodnocení 
z pozice ideje Absolutní Krásy, je# je pro nás nedosa#itelná. Je t!e-
ba naopak p!ijmout realitu: máme co do %in"ní s faktory líbivosti 
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a bezprost!edního uspokojení pot!eb, vycházejících z na'ich  vlast-
ních estetick&ch pohnutek a také, pro% ne, z estetick&ch podn"t$, 
p!icházejících „p!ímo ze #ivota“. 



Jedna z nejbanáln"j'ích, i kdy# stále aktuálních otázek: %ím by 
byl %lov"k (samoz!ejm" mu# i #ena) bez 'at$, které nosí? Byl 
by opravdu skoro ni%ím: dlouh&m b"lav&m (nebo %ern&m %i na-
#loutl&m) %ervem, kter& místo toho, aby se plazil po zemi, krá%í 
hrd" ve vzp!ímené poloze. Jeho vzhled, pokud jej zbavíme aureoly 
zajímav" navr#en&ch 'at$, je ve skute%nosti dost uboh&. A dnes 
u# skute%n" není mo#né pova#ovat módu za frivolní p!íle#itost 
obléci své t"lo: roz'í!ení fenoménu módy na kulturu, na um"ní 
a samoz!ejm" na ekonomiku a masovou komunikaci zp$sobilo, 
#e mnozí teoretici (po%ínaje star'í generací od Georga Simmela 
po  Jeana Baudrillarda, od Giampaola Fabrise po Uga Volliho, a# po 
ty nejsou%asn"j'í, jako jsou Vanni Codeluppi a Michel Maffesoli) 
v"nují pozornost tomuto jevu, kter& sice existoval i v jin&ch do-
bách, ale práv" v na'í sou%asnosti nab&vá mnohem 'ir'ího a stále 
%ast"ji rozhodujícího symbolického v&znamu. D"je se to p!edev'ím 
z jednoho d$vodu: móda – faktor notoricky znám& jako efemérní 
a prom"nliv& – se ztoto#)uje s prom"nlivostí a provizorností tech-
niky, um"ní a politiky na'ich dní. Samoz!ejm" v dobrém i 'patném. 
V samém charakteru módy je obsa#ena povinnost se periodicky 
konfrontovat se zm"nami, s hybridizací (tento termín je dnes a# 
p!íli' %asto pou#íván) a s p!echodností, nicmén" lze konstatovat, 
#e je tomu stejn" v mnoh&ch jin&ch oblastech dne'ního in der Welt 
sein:  husserlovského bytí ve sv"t". Není tedy náhoda, #e Eleonora 
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Móda v sou!asném sv"t"



Fiorani ve své nedávné studii (2006) hovo!í o „prom"nách módy 
ve sv"t"”, o skute%nosti, #e „móda m"ní p!íznak a za%le)uje se do 
nemateriální produkce“ a #e „t"lesné zm"ny, technologie za%len"-
né do t"la tak, aby se vyvinuly nové zp$soby vnímání“, jsou stále 
aktuáln"j'í. „T"la jsou vystavena nebo !ezána, p!ípadn" obojí (…). 
Bodyscape je panoramatické proud"ní t"la, je# p!ekonává rozli'ení 
mezi organick&m a anorganick&m.“ Od"v, lí%ení, ú%es se stávají 
spektakulárními znaky prosazování vlastního já, pro n"# je maska 
sou%ástí t"la a stává se k$#í a t"lem. Od 'at$ se vracíme ke k$#i, 
módu u# ned"lají pouze 'aty, ale i samotné t"lo.
Kdy# se nám b"hem osudného t&dne milánské módy (ve slavném 
„%ty!úhelníku“ mezi ulicí Montenapoleone a ulicí Spiga) stane, 
#e vidíme #enskou populaci zm"n"nou – prodlou#enou náhle 
o dvacet nebo t!icet centimetr$ do v&'ky a obklopenou aureolou 
leskl&ch h!ív tak blond, #e to víc ani nejde (není to #ádná pozlát-
ková blond barva, jakou nosí tolik na'ich návrhá!ek) – p!im"je nás 
to znovu se zamyslet nad tím, #e móda není jen kosmetika, není to 
pouh& hédonismus, ale pro ubohého dvojno#ce je to skute%n" ne-
zbytn& p!edpoklad získání síly, krásy a d$stojnosti. Tak#e vidíme, 
#e zde op"t vyvstává d$le#itost symbolického p!enesení v&znamu: 
t"lo nejen oble%ené, ale navíc manipulované, p!etvá!ené a# ke zne-
uct"ní (nap!íklad v body artu) získává symbolickou platnost prá-
v" proto, #e podléhá zm"nám módy, je# se net&kají pouze od"vu, 
ale v'ech v"cí, které je dopl)ují. „Mutované t"lo“ – tak ho naz&vá 
Fiorani – „je t"lo, které se stává sou%ástí komunikace, bylo roz'í-
!eno a rozprostran"no vnit!ními a vn"j'ími protézami, sko!ápkami 
a ochranami, je to t"lo, rozprost!ené tak, #e se stává sítí, a od"v 
a um"lé protézy jsou jeho smyslov&mi orgány. Je to roz'í!ené t"lo 
s nehty, !asami, telefonem kombinovan&m s propisova%kou, hodin-
kami, které jsou sou%asn" osobním po%íta%em, (…) se silikonem, 
kter& nafukuje tkán" a opravuje v'e, co se opot!ebovalo“. V'ech-
no, co m$#e pomoci zd$raznit onu ur%itou individuální zvlá't-
nost – a( u# spo%ívající ve volb" od"vu, nebo kosmetické úprav" – 
která je schopna dát vzniknout osobnosti nebo ji posílit (od %ty! 
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knoflík$ na pánském rukávu po dámskou minisukni, od hrozn&ch 
bot z vícebarevného plastu, které zdobí drzého mladíka, po kalhoty 
do p$l l&tek na mladé sle%n" atd.), ka#d& prvek oble%eného %i mu-
tovaného t"la bude pou#it ani ne tak k uspokojení estetického cít"-
ní nebo libida (pomysleme na piercing, tetování, na ji# p!ekonan& 
vy'perkovan& a odhalen& pupek), jako spí'e ke vstupu do neúnavné 
hry symbolick&ch prom"n.
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A co by se stalo, kdyby si na#i 
politici vym"nili #aty?

Napadá mne, co by se asi stalo, kdyby se na'i poslanci jednoho dne 
rozhodli vym"nit si své od"vy? (Nebo kdyby k tomu byli donuce-
ni náhl&m zákonn&m opat!ením?) A p!edstavuji si hned Romana 
Prodiho oble%eného jako Fausto Bertinotti1 – jist" by m"l úsp"ch 
u v'ech, jim# se nelíbí jeho neohrabanost a oce)ují rafinovanost, 
jí# naopak vyniká Bertinotti. Jist" by tak p!itáhl hlasy té 'títiv"j'í 
levice a té mén" extrémní pravice. A co kdyby si vzal na sebe Prodi-
ho oblek t!eba Silvio Berlusconi? Byl by zaznamenán prudk& odliv 
sympatií mezi obdivovateli jeho (alespo) zdánliv") tak elegantní-
ho stylu, perfektního st!ihu jeho dvou!adov&ch sak a parádnosti 
jeho svetr$. Nastal by hromadn& úprk spousty mal&ch a st!edních 
podnikatel$, obchodník$ a samostatn" v&d"le%n" %inn&ch osob, 
v'ech t"ch, kdo v n"m – nebo v jeho od"vu – spat!ují vzor hodn& 
napodobení, ale zato by mo#ná získal hlasy od %len$ Ligy severu, 
je# dnes drá#dí lesk jeho p!ehnané elegance. 
Pokud jde o jisté dv" poslankyn" minulého parlamentu, v&m"na 
by se jim jist" stala osudnou: strohá Suni Agnelli2 by byla nucena 
kv$li rozdílné v&'ce postavy chodit v nestydaté minisukni, která 
by ohrozila její b"lovlas& aplomb; zatímco drobná Irene Pivetti,3 
utopená v 'atech ministryn", by ztratila onen elegantní charme, 
kter& po období cudn&ch kost&mk$ vzrostl díky posledním ústup-
k$m panující mód".
Nev"!ím, #e Oscar Luigi Scalfaro4 by mohl p!íli' ztratit %i získat, 



kdyby nosil st!ízlivé obleky Lamberta Diniho;5 zatímco Rocco 
Buttiglione a Carlo Scognamiglio6 by tratili oba: ten první by byl 
naprosto neschopen odít se do st!ízlivé elegance toho druhého 
a naopak, Scognamiglio by byl ot!esen, kdyby si m"l vzít na sebe 
Buttiglionovy 'aty, které by mu od)aly ve'ker& mondénní 'mrnc. 
Je't" více traumatizující by bylo pro Enrica Lettu7 nosit pochybná 
poma%kaná sá%ka Umberta Bossiho,8 a pro „senatúra“ zase Lettovy 
tirées aux quatre épingles,9 Ke „ztrát" presti#e“ by do'lo u obou, 
ale p!edev'ím u Bossiho, jeho# by opustil ve'ker& jeho pádsk& lid.
A kone%n": co by se asi stalo, kdyby Massimo D'Alema10 nosil 'aty 
Gianfranca Finiho,11 a naopak? Myslím, #e by se v tomto p!ípad" 
mnoho nezm"nilo. Nedostatek originality a relativní st!ízlivost 
obou pán$ by z$stala nedot%ena nehled" na kilometrovou vzdá-
lenost jejich politick&ch stanovisek a jejich stoupenci by si ani 
nev'imli, #e Finiho balo)ák by na D'Alemovi pon"kud plandal, 
zatímco D'Alemovy tmavé oble%ky by Finimu byly t"sné.
Dostali jsme se tudí# k onomu starému p!ísloví, #e 'aty d"lají 
%lov"ka? Práv" naopak, jak se zdá. Oble%ení na'ich politik$ není 
kamuflá#, ale existen%ní realita, spí'e etická ne# estetická, ba do-
konce antropologická. Jejich gesta a jejich obleky nejsou fiktivní, 
jsou spontánním vyjád!ením charakterov&ch zvlá'tností ka#dého 
z nich.
Tak#e: nejsou to 'aty, co d"lají %lov"ka, ale je to %lov"k, kdo, a( u# 
jakkoli p!edstírá nebo simuluje a pokou'í se zfal'ovat svou skute%-
nou p!irozenost, je nakonec tím, k&m se jeví, a( u# se sna#í p!edvést 
jakékoli cizí hábity %i uniformy.



1 Politici devadesát&ch let minulého století: Romano Prodi – p!edseda vlády 
1996 –1998 a 2006 –2008, lev& st!ed, nosil usedlé %erné obleky; Fausto Berti-
notti – p!edseda nereformované Komunistické strany (Rifondazione comunista) 
chodil v le#érním man'estrovém saku sv"tle bé#ové barvy a v neformálních, %asto 
kostkovan&ch ko'ilích. 
2 Susanna Agnelli, sestra majitele firmy FIAT Gianniho Agnelliho, ministryn" 
zahrani%í.
3 Irene Pivetti, mladi%ká bojovná poslankyn" za separatistickou Ligu severu, pro-
slulá pastelov&mi kost&mky dopln"n&mi 'átky na krk, 1994 –1996 p!edsedkyn" 
poslanecké sn"movny. 
4 Prezident republiky v letech 1992 –1999.
5 ,editel Italské národní banky, 1994 –1995 ministr financí, 1995 –1996 p!ed-
seda vlády, 1996 –2001 ministr zahrani%í, pravicov& politik z Berlusconiho bloku 
pravicov&ch stran.
6 Rocco Buttiglione, 2008 –2013 místop!edseda poslanecké sn"movny, k!es(an-
sk& demokrat, Berlusconiho koalice; Carlo Scognamiglio, 1994 –1996 p!edseda 
senátu, 1998 –1999 ministr obrany, Berlusconiho blok pravicov&ch stran.
7 Od r. 2013 sou%asn& p!edseda vlády a sou%asn" ministr zem"d"lství, 
1999 –2001 ministr pr$myslu, %len Demokratické strany, sociáln" demokratická 
orientace.
8 Umberto Bossi, 2008 –2011 ministr pro reformy institucí, p!edseda separatis-
tické Ligy severu.
9 Dokonale krej%ovsky zpracované.
10 Massimo D‘Alema, p!edseda vlády 1998 –2000, ministr zahrani%í a místop!ed-
seda vlády 2006 –2008, %len Komunistické strany Itálie, pozd"ji p!edseda jejího 
reformovaného k!ídla, Levicová demokratická strana a Demokratická strana a ve-
doucí politik levicového bloku Olivovník.
11 Gianfranco Fini – p!edseda poslanecké sn"movny 2008 –2013, ministr zahra-
ni%í 2004 –2006, 2001–2006 místop!edseda vlády, %len a pozd"ji p!edseda MSI 
strany, bezprost!edn" navazující na italskou fa'istickou stranu, Berlusconiho blok 
pravicov&ch stran.
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Do jaké míry je luxus ekvivalentní dobrému vkusu? Nebo je naopak 
luxus tém"! v#dy ekvivalentem k&%e? V"!ím, #e hlavn" spole%en-
ské d$vody zp$sobily, #e v'echno to, co d!íve umo#)ovalo ztoto#nit 
luxus a dobr& vkus (p!íkladem mohou b&t v osmnáctém století pá-
#ata a dámy v krinolín", ale také Las Meninas od Diega Velázqueze 
%i barokní architektonické prvky), je dnes tém"! v#dy prav&m opa-
kem skute%ného um"ní. Hromadné sd"lovací prost!edky, sériová 
v&roba, standardizace a nivelizace – to v'e vládne sou%asné „glo-
balizované estetizaci”? Je pravda, #e rafinovanost, nekonformnost 
a originalita se 'patn" snoubí s luxusem, kter& se v#dy vzdaluje 
od „skute%ného um"ní” a poklesá na ekvivalent exhibice bohat-
ství, primitivního vychloubání zbohatlík$, buranské nestydatosti 
negramotn&ch magnát$. A p!ece se kdysi luxus – ten, kter& zná-
me z velk&ch evropsk&ch, ale i asijsk&ch (nikoli v'ak saúd sk&ch) 
dvor$, luxus vatikánsk&ch komnat nebo medicejsk&ch vil – rovnal 
vrcholu dobové „um"leckosti“. Jist" byl luxus pozvat do Janova 
Velázqueze – o tom dodnes sv"d%í paláce na ulici Garibaldi. Ale 
kam se dnes skryl „skute%n&” luxus? To, co vidíme, je primitivní 
p!edvád"ní bohatství, pacht"ní se za módními zna%kami a za de-
signérsk&mi pr$myslov&mi v&robky (viz od'(av)ova% na citron od 
Philippa Starcka nebo spirálovou knihovnu od Rona Arada) %i za 
p"tihv"zdi%kov&m hotelem, i kdy# nacpan&m pr$vody japonsk&ch 
(a zítra %ínsk&ch?) turist$.

Existuje je#t" skute!n$ luxus?



V"!ím, #e „skute%n& luxus” lze dnes nalézt pouze v nezávislé ele-
ganci: nikoli v eleganci aktuálního ro%níku haute couture se v'emi 
t"mi módními v&mysly, které nikdo nikdy nebude nosit. Pokud jej 
u# budeme hledat v modelové mód", tak ve v%erej'ích modelech 
vy'l&ch z módy a oprá'en&ch s pat!i%nou dávkou non'alance.
Nem$#eme v'ak ztoto#)ovat jednodu'e luxus s módou a ani luxus 
s tím, co je démodé. Stejného názoru je Patrizia Calefato, autorka 
sv"#í studie Luxus (Lusso, 2003), kdy# tvrdí: „Dne'ní modelov& 
od"v haute couture je vytvo!en práv" proto, aby nebyl nikdy no'en, 
ani b"#n" na sob", ani pro podívanou”; a dále: „Tento druh exces$ 
doprovází pocit podobn& nevolnosti: ost!íhaní pudlíci v parukách 
jako dámy z osmnáctého století, s platinov&mi obojky posázen&-
mi diamanty. Pohovky %aloun"né vzory zeber a leopard$. -aty ze 
skvrnité tkaniny (…).”
Je to konec konc$ post!eh aplikovateln& na nekone%né mno#ství 
dal'ích oblastí a situací: to, co kdysi bylo luxusem, se dnes stalo 
banální ka#dodenní zku'eností. Je to snad zrychlením procesu 
demokratizace? Nemyslím, naopak, je to spí'e ekonomick&m vze-
stupem, jemu# neodpovídá ekvivalentní vzestup kulturní. Zde je 
jeden p!íklad za v'echny: kdy# dnes cestujeme (skoro jako v do-
byt%ím voze) linkov&mi letadly, vzpomínáme na první povále%né 
zaoceánské lety, kdy jsme byli uctiv" doprovázeni hosteskami a# 
k na'emu místu a m"li jsme pocit, #e pat!íme k vyvolené t!íd" (%i 
dokonce kast"), která se dot&ká vrcholu luxusu. Je z!ejmé, #e ma-
sovost a globalizace musí nevyhnuteln" luxus likvidovat. Tvrdí to 
i Patrizia Calefato: „Globalizace dnes neguje jakoukoli vzdálenost 
a zasahuje i exotická místa, kde rebelové moderny nacházeli smí-
!ení; luxus tak teroristicky vtrhne do ka#dého prostoru, p!edvádí 
svou odli'nost a ka#dou jinou mo#nou odli'nost rozm"l)uje. Jeho 
nev&pov"di se staví jako p!ímá v&zva proti v&pov"dím kultur“.
„Není to moc velk& luxus?” !íkávala moje babi%ka v#dycky, kdy# 
jsem jí p!inesl kytici kv"tin k svátku. Rád bych v"d"l, co by ono 
„není to p!íli' velk& luxus“ znamenalo dnes, p!i tom nekone%ném 
proudu dárk$, co se valí na d"ti (a dosp"lé), p!i tom neustálém 
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nakupování elektronick&ch v"ci%ek, mobil$ a minipo%íta%$, které 
nejsou nikdy dost zdokonalené (i kdy# potom z$stávají jen %áste%n" 
vyu#ity). A p!edev'ím u# jist" není skute%n& luxus cestovat na Sey-
chely, oblékat se u Armaniho (hovo!ím o Emporio Armani) nebo 
nosit zna%ku Gucci tak, #e si vyholíme písmeno „G” na podb!i'ku, 
jako to d"lají modelky, co# se „stále explicitn"ji stává sériovou je-
dine%ností“.
Soudím nicmén", #e „G” na podb!i'ku není znakem luxusu, stejn" 
jako jím není piercing pupíku, jazyka (nemluv" o piercingu brada-
vek). Naopak, !ekl bych, #e práv" konformismus t"chto praktik je 
protikladem luxusu, i kdy# mnozí opiercingovaní si to je't" neu-
v"domili. 
Práv" zde se toti# skr&vá nedorozum"ní: tito adepti mikromu%e-
ní nehledají luxus, ale p!ilnutí k etice klanu, co# je ve skute%nosti 
opak luxusu. Proto#e skute%n& luxus by m"l b&t v&razem opozice 
proti sériovosti, konformismu, proti v'emu tomu, co zmasov"lo a je 
b"#né. Ale tato svatosvatá opozice bohu#el tém"! neexistuje a mo#-
ná v na'í „demokratické“ spole%nosti ji# ani existovat nem$#e.



Ka#d& den, dokud ho nep!est"hovali, jsem procházel kolem krám-
ku s jisk!ícími, ale tmav&mi v&lohami, kde se prodávala móda 
sado-maso, nebo lépe fetish fashion. A na v'echny ty podvazky, 
'pi%até podprsenky, korzety, tkani%ky a váza%ky z %erné k$#e, 
%i spí'e z lesklého plastu jsem si tak zvykl, #e mi bylo divné, pro% 
je z toho je't" skandál, pokud se n"co podobného objeví na p!ehlíd- 
kách. 
Od té doby, co Freud upozornil na vztah mezi sexualitou a tote-
mismem, je stále evidentn"j'í, #e dochází k %astému p!esunu (Ver-
schiebung) od p!edm"tu touhy k hmotnému p!edm"tu, kter& jej 
nahrazuje. Tímto p!edm"tem m$#e b&t 'pi%at& dámsk& st!eví%ek 
(viz neblahou sou%asnou módu), korzet s vosím pasem nebo svého 
%asu v .ín" #enské nohy – v dobách p!ed Maem a p!ed p!ekotn&m 
rozvojem pr$myslu byly .í)anky zvyklé si je deformovat obvazy. 
Tyto p!íklady jasn" ilustrují d$vody, pro% je feti'ismus pova#ován 
v oblasti módy a obecn"ji v oblasti „úchylné“ sexuality za jeden 
z nejevidentn"j'ích a nejbezpe%n"ji p$sobících faktor$. Feti' (ter-
mín odvozen& od portugalského slova feitiçio = fale'n&, fiktivní) 
je v&raz v sou%asné dob" natolik nadu#ívan& i zneu#ívan&, #e by se 
mohlo zdát zbyte%né se jím zde zab&vat, tím spí'e poté, co vy'ly v&-
znamné texty autor$ jako Mario Perniola – Spole!nost simulaker 
(La società dei simulacri, 1980), nebo Ugo Volli – Okouzlení, 
feti"ismus a jiná modloslu#ebnictví (Fascino, feticismo e altre 
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idolatrie, 1997), a pokud dovolíte, m$j Ka#dodenní feti" (Feticcio 
quotidiano, 1988).
Jedna aktuální práce (Steele, 2005) v'ak skute%n" d$kladn" 
analyzovala toto téma hlavn" z hlediska sv"ta módy a oble%e-
ní – i zdánliv" frivolní sv"t od"v$ zde nab&vá prvo!adého estetic-
ko-spole%enského v&znamu. Pro% n"které detaily moderního nebo 
star'ího oble%ení nakonec získávají dvojsmyslné, %i dokonce per-
verzní v&znamy? Pro% tkani%ky a váza%ky, „zbroj“ z %erné gumy, 
kovové p!ezky, opasky musí b&t tak oblíbené práv" mezi adepty 
sadomasochistick&ch radovánek? A pro% se jakákoli sou%ást od"-
vu – od pánsk&ch slip$ po dámská tri%ka, od d#íns$ po minisuk-
n" – m$#e stát bezpe%n&m feti'em? Jestli#e jsou od"vy, a( chceme 
nebo nechceme, spojeny bu* se zakr&váním, nebo se zd$razn"-
ním sexuality, zdá se mén" pochopitelné, pro% m$#e mít vlastnosti 
feti'e dokonce i o'unt"l& star& klobouk Josepha Beuyse, pro% je 
m$#e mít Le Corbusier$v mot&lek nebo kníry Mathieua %i Dalího.  
Feti'ismus samoz!ejm" nespo%ívá pouze ve v&'e popsaném vztahu 
k ur%it&m kousk$m osobního 'atníku, jeho v&klad nelze omezit ani 
starou Marxovou pou%kou o „feti'ismu zbo#í“ a je pouze %áste%n" 
zd$vodniteln& známou freudovskou „legendou“, podle ní# prvotní 
idea feti'e je „falická matka“, ekvivalent, kter& lze spojit s dob!e 
známou Penisneid, kdy dít" poci(uje závist kv$li chyb"jícímu %i 
malému penisu.
Pojem feti' si nicmén" zachovává svou velkou aktuálnost, hlavn" 
pokud se nám poda!í odd"lit jej od v&'e uveden&ch obvykl&ch se-
xuologick&ch %i sexuofobních obsah$, tedy pokud o n"m uva#uje-
me v obecn"j'ím v&znamu jako o hodnot", která nahrazuje n"jakou 
ideu, víru, emblém. Autentické je tak nahrazeno fale'n&m, p!iro-
zené um"l&m. Z tohoto d$vodu nejsem zcela srozum"n s tím, jak 
je feti' chápán v citované studii, #e je to toti# jev spojen& v&hradn" 
s módou. Naopak se mi zdá, #e podstatu tohoto pojmu lze chápat 
nejen v souvislosti se sexualitou a #e spo%ívá v náhrad" reáln&ch 
hodnot hodnotami imaginárními.
Kdy# v jednom svém star'ím textu Daniel Boorstin vypráv"l 



o p!ípadu matky, která jela po ulici s miminkem v perambulato-
ru (angli%tina má pro toto za!ízení slavnostn"j'í název, ne# je ná' 
oby%ejn& „ko%árek“) a své kamarádce, je# d"(átko obdivovala, od-
pov"d"la: „M"la bys ho vid"t na fotce”, popsal tak klasick& p!íklad 
situace, kdy je p!ikládán v"t'í v&znam fiktivnímu v&sledku fotogra-
fického záb"ru ne# skute%né kráse dít"te.
Vidíme zde jeden z aspekt$ feti'istického transferu: fotografie, kte-
rá je „hez%í“ ne# samo dít", videohra, zcela virtuální, jí# se dává 
p!ednost p!ed hrou manuální.
Dobrá, kdyby se nám tudí# poda!ilo zbavit se feti'ismu, jen# je 
%asto skryt" obsa#en v tom, co nám nabízejí média, kdybychom 
dokázali znovu vychutnat p!írodní scenérie místo toho, abychom 
se kochali pouze filmov&mi záznamy, které si p!ehráváme, ani# 
bychom se skute%n" pamatovali na cestu, ji# jsme práv" vykonali 
a kde jsme je nato%ili, mo#ná by velká %ást onoho feti'ismu, jen# 
nám dnes vládne, ztratila alespo) trochu své pochybné moci.
A p!ece existuje oblast, kde p!ítomnost feti'istické slo#ky m$#e b&t 
namíst", %i dokonce vítána: napadá mne, #e bez feti'izace etikety, 
zna%ky, sloganu by publikum p!i honb" za nov&mi modely od"v$, 
zna%kov&ch reklamních dárk$, mobil$, po%íta%$ atd. neprojevo-
valo ur%ité preference, a tak by mu bylo odep!eno ono pot"'ení 
vlastnit práv" tyto p!edm"ty, pot"'ení zajisté „h!í'né“ a „frivolní“, 
nicmén" p!íjemn" vzru'ující. Jaká %ást reklamy na nové auto, tri%-
ko, sou%ást bytového za!ízení (ale také kniha, um"lecké dílo…) je 
zalo#ena na jejich feti'istickém charakteru a na idolatrii, s ní# je 
vyhledáváme?
Tak#e budi# vítán t!eba i feti', proto#e nám snad ob%as m$#e nahra-
dit nejen p!edm"t, ale i p!edstavu, pocit, vá'e), je# by v jejich pravé 
podstat", tedy ve skute%nosti, nem"ly p!ipou't"t p!etvá!ku a fale'.
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Lidová moudrost praví, #e kdy# se kocour myje za u'ima, zna-
mená to, #e bude o'klivo. Nikdy jsem nekontroloval pravdivost 
tohoto tvrzení, nicmén" je pravda, #e tento kocou!í „t"lesn& 
akt“ existuje a má sv$j v&znam (práv" jako speech acts Johna 
Langshawa  Austina) a #e je to jen jeden z mnoha posunk$, p!i-
rozen&ch a sou%asn" rituálních, s nimi# se setkáváme i u lidí,  
i kdy# je mén" zobec)ujeme. Podobná gesta, zdánliv" nesmy-
slná a p!ece koercitivní, se %asto vyskytují i u nás a mohou 
se zajisté pokládat za minirituály. Jsme toti# prosáklí rituály, 
je# jsme si sami vytvo!ili, bu* tak, #e jsme napodobovali „vel-
ké“, kdy# jsme byli d"tmi, nebo vznikly v souvislosti s na'ím 
povoláním %i !emeslem. U ka#dého z nás p!eva#ují ur%ité zp$-
soby chování, které se m"ní ve skute%né podmín"né reflexy.  
Mo#ná by bez této pavu%iny ustálen&ch ceremoniál$ bylo obtí#n"j'í 
#ít mezi lidmi. Nebo je tomu naopak, a pouze pokud se vymaníme 
ze slu#ebnosti t"mto rituál$m, m$#eme se pova#ovat za skute%-
n" svobodné? A p!ece není pochyb o tom, #e rituální platforma 
umo#)uje nap!íklad p!e#ívání mnoha v"r, a( u# jsou nábo#enské, 
nebo sv"tské. Pomysleme jen na r$zné druhy chování, je# vídáme 
v televizi a je# se nám zdají naprosto absurdní: nap!íklad modlící 
se #idé, kte!í se k&vají dop!edu a dozadu zjevn" podle n"jakého 
nábo#enského schématu chování, nebo vyznava%i islámu, le#ící na 
zemi, ale i tenisté, kte!í p!ed tím, ne# je dáno znamení k zahájení 

Nesmyslné rituály: od gest po #atník



hry, odpinknou mí%ek naprázdno – takov&ch p!íklad$ bychom 
mohli najít stovky.
Ale pokud rituál, a( u# posvátn&, nebo sv"tsk&, spo%ívá v#dy v n"ja-
kém ustáleném opakovaném t"lesném aktu, nezapomínejme, #e ri-
tuálnost nás provází v na'ich nejintimn"j'ích %innostech, v r$zn&ch 
fázích ranní %i ve%erní toalety, p!i ob"d" a ve%e!i, nebo je dokonce 
obsa#ena i ve zautomatizovan&ch doprovodn&ch %innostech, jako 
je nap!íklad vypnutí plynu a zhasnutí sv"tla. 
Ale práv" zde je chyba, v tom, #e se v"!í, #e je nezbytn" nutné vy-
hov"t rituálu, #e jej musíme p!ijmout jako nevyvratiteln&. Nemíním 
tím znaky a gesta, je# u# %iníme instinktivn", proto#e vypl&vají z ur-
%itého kulturního základu, jako jsou r$zné druhy pozdrav$, ale spí-
'e tu spoustu r$zn&ch druh$ chování, které nemají nic spole%ného 
ani s vírou, ani s politikou, bez rozdílu se pou#ívají pouze ze zvy-
ku a byly ji# dávno oklest"ny od ve'ker&ch p$vodních autentic-
k&ch v&znam$. Myslím na poplácávání po zádech, oblíbené mezi 
mnoh&mi politiky (nejen jihoamerick&mi), na „vzdu'né polibky“ 
místo polibk$ na tvá!e, které si posílají snobské pani%ky, na frene-
tické pohupování mas v deliriu, str#en&ch fiktivním entusiasmem  
atd.
Pokud ji# pomineme ka#dé gesto nebo pohyb t"la, jeho# základem 
je n"jak& rituální prvek, nesmíme zapomenout na mno#ství zvyk$, 
jimi# se !ídí ná' 'atník: nosit fa'istickou %ernou ko'ili nebo nacistic-
kou hn"dou (a nyní zelenou jako znak p!íslu'nosti k Lize severu)1 
pouze potvrzuje rituální v&znam p!i!%en& kusu od"vu (Berlusco-
niho dvou!adové sako, které se v ur%itém okam#iku zredukovalo 
na jedno!adové, pat!í nepochybn" k p!íklad$m, o nich# jsme ho-
vo!ili v&'e). Jde o fale'né rituály vázané ke zp$sob$m vystupování 
na ve!ejnosti, od bly'tiv&ch uniforem generál$ (tak p!iléhav" ze-
sm"'n"n&ch v malbách Enrica Baje) po t"#ké 'krpály z vícebarevné 
gumy, od kombinéz k d#íns$m, od bot Dockers k bundám Moncler, 
a# se dostaneme k pová#liv&m praktikám, jako je piercing, abra-
ze, zabijácké kuli%ky na jazyku. Kde se vlastn" bere ona pot!eba 
podstoupit takové nep!íjemné minimu%ení, pokud také v t"chto 
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p!ípadech nejde o akceptování a podrobení se rituálu, kter& je s tím 
spojen? V t"chto p!ípadech nejde jen o osobní rituál, naopak, jedná 
se o v&raz p!íslu'nosti k jisté kategorii, ke klanu, k onomu malému 
uskupení, o n"m# se p!edpokládá, #e p!edstavuje „sílu“ schopnou 
kompenzovat slabost a pohodlnost jednotlivce. Je to v'ak síla, z ní# 
vlastní já málokdy m$#e %erpat, spí'e prop$j%uje moc nad jednot-
livcem skupin" nebo sekt", sílu, která ztrácí ludick& charakter 
a stává se perverzní. M$#eme zde u%init kone%n& záv"r, a sice #e 
pouze potla%ením fale'n&ch rituál$ (a také mnoh&ch, je# jsou po-
va#ovány za „pravé“) m$#e %lov"k znovu získat d$stojnost, která 
není vázána ani na majetek, ani na kulturní módu, ani na sportovní 
%i nábo#ensk& fanatismus, ale závisí pouze a jedin" na spontánním 
rozvoji jeho individuálních vlastností.

1 Liga severu, separatistická strana, vzniklá v devadesát&ch letech, usilující p$-
vodn" o osamostatn"ní Lombardie. Kompromisním !e'ením bylo posílení ekono-
mické a politické samosprávy italsk&ch region$.



Aby bylo jasno: rozdíl mezi um"ním a !emeslem je %asto men'í, 
ne# si myslíme. Práv" pr$myslová revoluce potvrdila, #e zám"ry 
a podn"ty um"lecké tvorby, !emeslné %innosti a designu jsou to-
to#né. Kdy# se s prosazením a roz'í!ením pr$myslového designu 
otev!ela nová kategorie tvorby, která m"la té# hluboké estetické 
ko!eny, i kdy# u# nebyla odkázána na ru%ní provedení, a tudí# byla 
mechanicky reprodukovatelná ve velk&ch sériích, za%alo b&t z!ej-
mé, #e rozhodující je práv" po%áte%ní tv$r%í impuls. 
Tehdy se !emeslo do%kalo zadostiu%in"ní spolu s dal'ími %innost-
mi (grafikou, reklamou, keramikou atd.), které byly odkázány po 
dlouhá léta do limbu „men'ích um"ní“.
Bylo tudí# zapot!ebí celé jedné revoluce (pr$myslové) a kontrare-
voluce (!emeslné), abychom se zbavili n"kter&ch hou#evnat&ch 
p!edsudk$, spojen&ch s pojmy (a p!íslu'n&mi pojmov&mi hrani-
cemi) „%istého“ a „ne%istého“ um"ní. Co jsou „ne%istá“ um"ní? 
Není to malba, socha!ství a architektura, n&br# dekorace, grafika 
a um"lecké !emeslo ve sv&ch mnohotvárn&ch projevech, v%etn" 
módního návrhá!ství se v'emi jeho sou%ástmi.
I kdy# ji# dnes nikdo net!ídí tyto r$zné projevy hierarchicky, rozli-
'ování mezi prací „%istého“ um"lce (i kdy# %istého je na jeho práci 
velmi málo, nebo( %asto podléhá trhu) a prací designéra, velkého 
mistra um"leckého !emesla %i módního návrhá!e z$stává stále pra-
menem nedorozum"ní.
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Jsou módní tv%rci pouh$mi &emeslníky, 
nebo skute!n$mi um"lci?



Kolem problematiky módy – zvlá't" dnes, kdy od"vní um"ní se 
v na'í zemi stalo velk&m a mocn&m odv"tvím – vznikají stále r$zná 
nedorozum"ní. Máme pova#ovat módní tv$rce za pouhé !emesl-
níky, nebo za skute%né um"lce? Pravda, jak tomu %asto b&vá, je 
n"kde uprost!ed, %i spí'e ve dvou t!etinách. Velkého návrhá!e p!i-
bli#ují n"které rysy k podnikateli, jiné má spole%né s !emeslníkem, 
ale existuje je't" t!etí aspekt, kter& se prvním dv"ma vymyká a spo-
lupodílí se na oné fantastické tv$r%í vynalézavosti, je# je vlastní 
pouze velkému um"lci. 
Sta%í p!ipomenout (i kdybychom zde necitovali jména n"kter&ch 
na'ich sou%asn&ch návrhá!$, jako jsou Armani, Versace, Krizia, 
Missoni, Valentino nebo Ferré) n"která vzácná malí!ská díla velké 
od"vní tv$rkyn" Germany Marucelli nebo jisté skici a kresby ses-
ter Fontanov&ch. A bylo by absurdní nep!ipomenout skute%nost, 
#e mnozí na'i nejlep'í stylisté se %asto v"novali krom" navrhování 
od"v$ návrh$m poti't"n&ch látek, patchwork$, divadelních kos-
t&m$: tedy skute%né um"lecké tvorb", která vy#aduje znalost a po-
v"domí o barv", o tvarech, o scénografické atmosfé!e. Jde zkrátka 
o typ fantastické kreativity, kter& se n"kdy m"ní a# v autentickou 
mytopoetickou %innost, aktivující ony tv$r%í po%iny, je# se nakonec 
stávají sou%ástí velk&ch m&t$ na'í doby. M&tus, kter& m"ní ubohé-
ho neope!eného dvojno#ce, tak zranitelného bez krun&!e %i masky 
od"vu, v legendární postavu, v nadlidského hrdinu práv" díky 'a-
t$m, které nosí, osobu, která m$#e b&t jednou filmovou hv"zdou, 
jindy lvem salón$, kapitánem pr$myslu, sportovním 'ampiónem, 
ale také – pro% ne ? v"dcem nebo básníkem.



plakáty, kreslené seriály, filmové plakáty a plakáty hudebních sku-
pin více platné ne# soukromá galerie, kam chodí n"kolik stovek 
znalc$. Proto i na'e tri%ka, nát"lníky %i bl$zky, a( u# tomu !íkáme 
jakkoli, mohou b&t pova#ovány za lidov& prvek, %i dokonce znak 
„kmenové“ p!íslu'nosti, ale lze je eventuáln" chápat i jako nositele 
nezanedbatelného um"leckého poselství. Tak mohou b&t dal'ím 
d$kazem toho, #e móda se doká#e i na té nejskromn"j'í a nejdo-
stupn"j'í úrovni stát faktorem globální v&chovy vkusu.
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