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16. 10. 1854

1881
1882

narozen v Dublinu 
dublinská univerzita Trinity Collage

- Básně
- drama Věra
- drama Kardinál v Avignonu
- sňatek
- vztah k mladému lordovi Alfredu Douglasovi
- vyšla novela zákona, prohlašující 

homosexuální styk za nezákonný
- povídka Strašidlo Cantervillské
- pohádky Šťastný princ a jiné pohádky
- podepsal G. B. Shawův Protest proti 

nespravedlivému odsouzení dělnických 
vůdců, kteří se 1. května zúčastnili dělnické 
demonstrace v Chicagu

- román Obraz Doriana Graye vydán 
časopisecky

- pohádky Dům granátových jablek
- román Obraz Doriana Graye vydán knižně
- povídka Zločiny lorda Sevilla
- eseje Záměry 

Lidská duše za socialismu 
LIpadek lhaní 
Pravda masek

- tragédie Vévodkyně padovská
- premiéra komedie Vějíř lady Windermerové
- básně Sfinx
- tiskem komedie Vějíř lady Windermerové
- tragédie Salome
- premiéra komedie Bezvýznamná žena
- Florentinská tragédie (nedokončena)
- tiskem komedie Bezvýznamná žena
- premiéra komedie Ideální manžel
- premiéra komedie Jak je  důležité míti Filipa
- obviněn otcem lorda Douglase 

z homosexuality
- pařížská premiéra Salome se Sarah 

Bemhardtovou v hlavní roli
- odsouzen a uvězněn v žaláři v Readingu
- propuštěn z vězení
- báseň Balada o žaláři v Readingu
- básně Charmides
- esej Epištola in carcere et vinculis
- pantomima Pro lásku královu
- tiskem komedie Ideální manžel
- tiskem komedie Jak je  důležité míti 

Filipa
30. 11. 1900 zemřel v Paříži

1899

E ST É T ST V Í A D A N D Y SM U S

Wildova generace reaguje na nudu a pokrytectví pozdní 
viktoriánské společnosti způsobem, který bývá označován jako 
estétství a dandysmus. André Maurois definuje ve svých 
„Anglických studiích“ estéta jako člověka, který „pokládá 
umění za důležitější než život. Estét se může zajímat o skutečný 
život jenom tou měrou, jakou z něho může učinit umělecké 
dílo.“

Estétství se nezrodilo pouhou náhodou. Bylo reakcí na 
průmyslovou revoluci, která proběhla Anglií rychleji než 
kdekoliv jinde. Mechanická civilizace, nová měšťácká třída, 
sériově vyráběné umělecké předměty... „vláda šeredných věcí“ , 
je  charakteristikou onoho světa, od něhož se estét zhnuseně 
odvrací.

F IL O SO FIE  D A N D Y SM U

- Existují jen dva druhy mužů: dandyové a ti ostatní.
- Dandym, stejně jako géniem, třeba se narodit.
- Dandy nechce měnit nudný a škaredý svět kolem sebe, 

chce se od něho nápadně odlišit.
- Dandy je  na vše připraven a nic ho nedovede překvapit.
- Dandy miluje opálově bledou barvu své nudy
- Dandy je  důsledným skeptikem, ale má jednu velikou víru: 

víru v sama sebe.
- Dandy není nikdy přirozený, nikdy nepodléhá svým citům, 

vždycky se bravurně ovládá, nepodléhá silným brutálním 
afektům, jako je  smích, pláč, zoufalství nebo zlost.

- Dandy je  umělec mystifikace.
- Dandy se módou nikdy neřídí, je  jí však vždycky imitován.
- Dandy se nezajímá o nic, vyjma svou vlastní krásu.
- Společnost prokazuje dandymu službu zrcadla.
- Dandy nezná lásku k ženě, váží si jí někdy jako virtuos svého 

nástroje.
- Přiznává ženě jenom jediného génia, génia zevnějšku.
- Milovat ženy je pro dandyho totéž jako kouřit cigarety nebo 

pít šampaňské: stimulans smyslů.
- Gentlemani berou život vážně, dandyové nikdy.
- Dandy si váží příliš málo života, aby nebyl hazardní.
- Básník je  nezúčastněný, jinak by byl prostým smrtelníkem, 

celý jeho život je  triumfem umělého - jeho konec snad není 
nikdy přirozený.

- Mluvit v paradoxech, to znamená mluvit pravdu. Nejlíp si 
ověříme skutečnost, když ji necháme chodit po provaze. 
Základní pravdy můžeme plně zhodnotit, teprve když začnou 
provozovat akrobacii.
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