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Oponentský posudek na diplomovou práci O n dře jeK I i m e š e 

Hledállí Ilečitelného těla. Tělo jako zplísob myšlení literárních děl 

Diplomová práce Ondřeje Klimeše Hledáni nečitelného těla. Tělo jako zpl/sob my.l,lení 

hterámich děl je v mnohém ohledu pozoruhodným, nápaditým a ambiciózním příspěvkem k 

literárně-antropologické problematice vztahu těla a literárního díla, těla a psaní. těla jako 

problému psaní. Již pohled na obsah práce naznačuje, že Ondřej Klimeš sleduje zvolené téma 

především v textech (a výtvarných projevech) kulturních a uměleckých stylů resp. systémů 

jako romantismus, expresionismus nebo surrealismus, konstruujících v protikladu ke 

kulturním systémům renesance, osvícenství nebo realismu antropomorfní model světa s 

oblibou pro excentrické spekulace a paramimetické interpretace stvořitelského mýtu (nebo 

mýtů): fantazie "oživlých" automatů a loutek v romantismu a expresionismu (Kleist. E.T.A. 

Hoffmann, Kokoschka, Meyrink), hybridní těla-monstra v gotickém románu a v surrealismu 

(Mary W. Shelley, Leonora Carrington, Joyce Mansour) nebo sado-erotické konstrukce 

panenky Hanse Bellmera. Jádrem práce jsou čtyři modely tělesnosti a zároveť1 čtyři 

interpretace nečitelnosti, "sbližující tělo s dílem": tělo/těžiště (Kleist), tělo/monstrum (gotický 

román), tělo/gesto (Katka, Gombrowicz, Carrington), tělo/skelet (Artaud). Tyto čtyři modely 

ne-lidského těla jsou doplněny dvěma exkurzy k problematice konstrukce a destrukce 

.,panenek-fetišů" (Kokoschka, Bellmer). 

Práce sleduje problém těla jako .. nevyslovitelného obrazu. který svádí rťL~ k hranici 

srozl/mitelnosti. nebo za ni ". Zájem O. Klimeše se tedy soustředí na obraz těla, který rúznými 

způsoby vzdoruje verbalizaci, pOpiSU, stává se "nečitelným" a lJjevuje se (ve smyslu 

německého .,er-scheint") za hranicí viditelného, koherentnÍcho, identifikovatelného. 

jednoznačného, lidského. Už volba autorů a textů signalizuje, že Ondřej Klimeš sleduje 

antikanonickou, antinormativní a antiklasickou tradici literarizace a vizualizace těla, které 

rltzn)Tmi způsoby a formami dále participují na spekulativních fantaziích stvořitelských mýtiL 

na myšlence tvůrčí potence člověka, která konkuruje božské potenci. Zde hraje vztah mezi 

tělem/tělesností a textem/textuálností velmi podstatnou roli. Ondr-ej Kliměš demonstruje a 

pronikavě interpretuje na pr-íkladě fetišistického fantasmatu Oskara Kokoschky, jak kreace 

ženské loutky-fetiše vzniká "na dálku", totiž jako spekulativní fantasma literárního textu a 
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v textu. Očekávaná zkušenost intenzívní tělesnosti se realizuje psaním. Nejvyšším stupněm 

stvořitelské kreace je v médiu řeči vytvořená fikce a jazykovými znaky ovládaná fantazie 

(také u autorú jako Bruno Schulz, kterého Ondřej Klimeš zmiúuje v souvislosti s jeho recenzí 

Gombrowiczova románu Ferdydurke). 

V souvislosti s mechanickou loutkou by bylo jistě zajímavé. kdyby Ondřej Klimeš 

věnoval ve své práci pozornost také Barthesově Světlé k()mol~e (La chambre claire). zejména 

tomu místu. kde Barthes popisuje svoji fascinaci sekvencí Felliniho filmu Casano\,((. kdy 

hrdina tilmu tančí s mechanickou loutkou. Zajímavé by to bylo také ve vztahu k Barthesově 

tezi "smrti subjektu" a jeho estetice posledního období kolem La chal71bre clC/ire. jeho 

fascinaci německým romantismem atd. V La chambre claire uvažuje Barthes o fotografii jako 

"nové formě halucinace" a ptá se, proč jej tato tančící loutka tolik fascinovala, zda do ní nebyl 

nakonec zamilován. Láska k neživému objektu reference je jeho reprezentací ve fotografii 

udržována (uměle) při životě; obrazotvornost sice disponuje schopností animizovat (neživý) 

obraz. přesto však zltstává nezvratná jistota, že představa je vždy něčím imaginárním a tedy 

deticitním. Pravda (fotografického nebo filmového) obrazu je .. vyšinutou" pravdou. 

Ambiguinní obrazy se stávají fantasmaty, které reprezentují něco jen zdánlivě živého. Barthes 

dodává: .. Náš život následuje [něčemu] obecně imaginárnímu". Barthesova La chambre c!aire 

mohla Ondr'eje Klimeše zajímat také ve vztahu k Barthesově kategorii .. punctum". Podle 

Barthese existují fotografie, které jsou schopné traumatizovat, které jsou nabité eroticky a 

jimiž prochází trhlina. roztrhávající .Jednotvárnost fotografie". Kvalita těchto fotografií 

spočívá ve stupúování emočního. afektivního účinku a tuto kvalitu popisuje Barthes jako 

.. punctum" (ránu). Jeho účinek spočívá v detailu, v něčem nezáměrném a púvodně 

nezamýšleném. .,Punctum" znamená rozpad celistvosti obrazu na soubor detailú. Co 

umožúuje. aby tyto detaily púsobily právě jako "punctum" je jejich schopnost vyvolávat silné 

emoce. pohnutí, .. vnith1Í vzru,{:ení, slavnost. také práci. tlak nevyslovitelného. které má h.vt 

,~\'slovel1o ", 

A zároveI'í.. zvláště, když Ondřej Klimeš pracuje ve svém textu s pojmem .. beztvaré tělo". 

by bylo možné se ptát. proč se nezabývá teorií .,informe" a .,transgrese" Georgese Bataille. 

pro kterou - stejně tak jako pro podstatnou část avantgardy - má gnostická tradice ,.hmoty". 

nezduchovnělé matérie, .. rudimentární" tělesnosti podstatný význam. Vladimir Nabokov (ve 

specifickém smyslu antipod Georgese Bataille) rozvíjí v povídce Prig/ašenie 11(/ kazií 

(Pozvání na popravu) velmi originální parodisticko-mytologický koncept demiurga. 

rozbíjejícího (v duchu gnóze) "vězení" těla psaním, které je zároveú osvobozením od smľti 

(text jako anagramaticko-kryptografická hra a záľoveú psaní proti smrti). 
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Zajímavé úvahy rozvíjí Ondřej Klimeš v kapitole "Tělo/monstrum a hysterické psaní"' 

v souvislosti s hysterií a hysterickým tělem jako médiem teatralizace somatických symptomú 

a rúznými zpúsoby šifrovaných sdělení. Hysterie je, jak ukazuje ve své knize The Knotted 

Subjekt. Hysteria and lts Džscontents (1998) Elisabeth Bronfen, specifickou "řečí", která 

subjektu umožňuje vyjádřit jeho soukromou, osobní i kulturní nespokojenost. Co hysterický 

subjekt - ženský stejně tak jako mužský - šifruje, jsou především rúzné formy zranitelnosti ve 

vztahu ke společenským vazbám, k identitě (genderové, etnické, sociální), ale - a jak se zdá 

především - zranitelnost těla ve vztahu k jeho proměně a hlavně smrtelnosti. V souvislosti 

s horrorem "monstrózního" těla a hysterií by Ondřeje Klimeše mohly jistě zaujmout 

fotografie Cindy Sherman. 

Lidský subjekt je konstruován prapůvodním traumatizujícím zraněním a každé zrození 

vnáší do lidské bytosti její zranitelnost, křehkost, smrtelnost; signifkantem a sémiotickou 

figurací tohoto traumatizujícího zranění, znakem rány a jizvou je pupek jako viditelné a pí'ece 

skryté místo na těle, které je společné všem lidem, ale zároveň znamená u každého něco 

jedinečného. Významu pupku si Ondřej Klimeš všímá v rovněž velmi zdařilé kapitole 

"Panenka, Unica" v souvislosti s Bellmerovou kreací ve specifickém smyslu "defektní" 

loutky. Ondřej Klimeš velmi přesně rozpoznává a interpretuje, že to, co Bellmera především 

fascinuje, je technický a sexuální aspekt v archaickém smyslu. Nikoliv systematicky 

uzavřená, dokonalá, funkční a nezávadná forma, ale mnohem spíše elementární aspekt 

konstrukce, která je torzovitá, nedokonalá, spojení fragmentú, otevírající možnosti mechaniky 

slasti. To spojuje Bellmera s Kleistem a s romantickou tradicí, vedoucí dále, jak již zmíněno, 

k avantgardě a k surrealismu. U Kleista je člověku jeho vlastní tělo pí'ekážkou a mechanická 

loutka nebo zvíře reprezentují mnohem spíše harmonii ducha a hmoty, poesie a pohybu než 

lidská bytost, nadaná vědomím. 

Klimešova pozornost se však soustředí především na al1agral1wtickoll strukturu 

Bellmerovy "anatomie". Zde by bylo možné mluvit o surrealistické verzi groteskního těla: 

noha-ruka, oko-vulva (Bellmerovy kresby k Bataillově PNběhu oka), tělo jako anagram, vztah 

obrazú těla k řeči a komunikaci těla. Bellmer mluví v této souvislosti "požitcích í'eči", které se 

dostavují v záměnách, přeskupeních slov, v mnohoznačné hře těla se slovy. Tělo jako 

anagram nebo palindrom "směřuje" ke zrušení entropie, lineárního času, k pí'evrácení 

hierarchie počátku a konce jak kreace groteskního těla, které je neustále ve stavu vznikání. A 

zárovei1 tělo jako skandalol1 ve smyslu ambivalence, ambiguity tělesné a sexuální identity. 

V souvislosti s anagramatikou těla (loutky) by bylo jistě podnětné a zaj Ímavé 

pr-ipomenout v De Saussurově lingvistice velmi překvapivou metaforou "manekýna" 

(muJ1l1equin), která hraje dúležitou roli v jeho teorii anagramu jako představa umělého těla ze 
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slabik, které tvoří části ("končetiny") De Saussurova "mannequina". Jeho příznakem je právě 

umělost. Toto "tělo" ze slabik je ovšem jen částí celku "jména''. které musí být (z textu) 

vyčteno. Básnický jazyk chápe De Saussure jako jiný modus jména a jeho rozvinutá variace 

umožúuje vnímavému čtenáři vnímat přítomnost v textu rozesetých fonémů. Důraz spočívá na 

objevování verbální latence, která se skrývá pod slovy. 

Závěrem možno shrnout, že diplomová práce Ondřeje Klimeše Hledáni ne61elného těla. 

Tělo jako zpilsob my.š-Ieni literárních děl. sledující velmi komplexní problematiku, vyniká 

v y s o k o u kulturně-antropologickou a literárněvědnou erudicí a vysokým stupněm teoretické 

ret1exe sledované problematiky. Přestože jsem se v oponentském posudku mohl zabývat jen 

některými jejími tématy a problémy (velmi zajímavé jsou však také úvahy věnované Kafkově 

literární antropologii nebo textům Leonory Carrington), je evidentní. že práce Ondí"eje 

Klimeše pi"edstavuje v)rkon, zdaleka přesahující běžnou úroveú diplomových prací, mimo jiné 

i velmi kultivovaným stylem a schopností pregnantně formulovat složité kulturně-filozofické 

a literárněvědné problémy. 

Z toho vyplývá, že diplomová práce Ondřeje Klimeše nemůže být ohodnocena jinak než 

jako výborná (1). 

I 
Doc. Dr. phil. JoshVojvodík, M.A. V Praze, 20. května 2008 


