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Posudek diplomové práce Ondřeje Klimeše Hledání nečitelného těla. Tělo jako zpúsob 

myšlení literární děl. 

Diplomová práce Ondřeje Klimeše je svoji povahou prací, jež se táže po základní otázkách 

literatury a umění. které formuluje jako osobní a programové tázánÍ. Takovýto typ práce sám 

o sobě vyžaduje při vedení práce přístup, který je spíše nasloucháním a očekáváním. Práce 

tedy vznikla zcela samostatně, a jak jsem již napsala, programově. Problémem vedení takové 

práce spíše je, že ne vždy uspokojivě školitelka či školitel nachází zpúsob, jak takovéto práci 

smysluplně pomáhat. Jde potom více o osobní rozhovor o možnostech našich věd a fascinaci 

uměním. Múj posudek se má proto také povahu rozhovoru a zaroveú se pokouší 

diplomovou práci popsat. 

Práce Ondřeje Klimeše o nepopsatelném a nečitelném těle si vyžádala synkretickou 

metodologickou základnu; literární vědaje v ní prostupována antropologií, estetikou a 

psychoanalýzou, text je složen z jednotlivých jakoby nezávislých prúhledú do zvolené 

obtížné problematiky, je fragmentární a vlastně neukončený. Úvodní kapitola nazvaná 

Dompteuse 1. naznačuje na příkladech fotografie Hannach Hoch, o jakou práci pújde 

(obrazová část, jež doph'í.uje text diplomové, poskytuje další možné klíče, díky nimž lze tuto 

ne zcela prúzračnou práci číst). Je charakteristické, že do práce o "těle jako zpúsobu myšlení 

literárních děl" vstupujeme pomocí vizuálního obrazu; slovo, které by mělo tělo 

prostředkovat, totiž zároveú formuje tělo formuje. Podvojnost a nedostatečnost se stala 

jedním z témat práce, jak říká sám autor: "obraz těla, o který zde jde, nelze nacházet 

v popisu, ale naopak hledat tam, kde popis selhává". Fotografie genderově nejasného 

nečitelného těla uvádí do problematiky antimimetického zobrazování, přičemž východiskem 

úvah je paradoxně sledování touhy po podobnosti. Jinou základní otázkou této práce, 

která propojuje jednotlivé fragmentární části, je možnost těla skutečně být - existovat 

v umění navzdory jeho neustálému popisování. 

Klimeš ve čtyřech kapitolách Tělo/těžiště a kyvadlové psaní, Tělo/Monstrum a hysterické 

psaní, Tělo/gesto a psaní tělesných gest (prolnutí), Tělo/skelet a otáčení trhliny a třech 

intermezzech Cestující automat, Puppenfetisch a Panenka, Unica zkouší představit rúznorodé 



textové realizace těl, které se nějak vymykají slovům. Přitom práce má svi'tj určitý 

chronologický rozvoj, který nezdůrazňuje nějakou vývojovou řadu, ale funguje spíše jako 

návrat téhož. ,.Nejstarší" analyzovaný Kleistův text Tanečník a loutkaje jakousi korekcí 

všech následujících textových proměn. V kleistovské kapitole se objevují základní opěrné 

pojmy. Loutka, umělost, mrtvola, mlčení a pohyb bez vůle či neoduševnělý pohyb. 

Intennezza jsou však ve své podstatě jen dvě, neboť první mezikapitola o automatech těsně 

přiléhá k první kapitole o Kleistovi. Obě následující mezikapitoly podle mého názoru jsou 

pro pochopení, co je to nečitelnost těla a jak je možné se s ní vyrovnat, zásadní. 

V interpretaci Kokoschkova obsesivního verbálního pokusu realizovat v umělém těle živý 

chybějící objekt zbožňování zřetelně vidíme unikání smyslu umělého i přirozeného těla a 

vítězství subjektivní vůle moderního umělce nad děsem ze ztráty racionality. Jinak r'ečeno 

Kokoschkovy malířské transformace nezdařilého fetiše umělé loutky svědčí o novém 

převedení těla do uchopitelné "racionální" oblasti tvorby. Vypomůžu-Ii si známými 

metaforami- apollinská forma dostihla nerozlišitelné, hysterické dionýské tělo a podHdila jej 

své subjektivitě, zcela zřetelně konstruované jako narcisistní mužská subjektivita. V této části 

je třeba ocenit, jak se integrálně a samozřejmě pracuje Klimeš s kategorií gender, bez níž by 

nebylo možné vysvětlit posuny v pojetí těla v následujících kapitolách u umělci't pohybujících 

se na okraji surrealismu, jako Hanse Bermella, Claude Cahun, Leonory Carrington nebo Joyce 

Mansour. Druhé intermezzo o panenkách H. Bellmera prohlubuje genderovou optiku práce 

akcentuací umělcova úniku ze surrealistického stereotypního pojetí ženského těla, které je 

stále projektivním fetišistickým zrcadlem. Klimeš velmi dobře ukazuje posun od první 

surrealisticky úspěšné první panenky, která svým ustrojením ještě naplňovala zcela mužský 

pohled na ženské tělo, k druhé panence bez orgánů, panence. jejíž "ženskost" byla 

transformována do nejasnosti a monstróznosti. Objevení nečitelného těla je zmizením těla 

z jazyka. Jen při pochopení zvláštní konstruovanosti ženského těla v umělecké tvorbě a 

v imaginativních falocentrických kreacích je možné podle mne porozumět současným 

excesivním transgenderovým pokusům, o nichž se Klimeš zmiňuje, nepopsatelné a nečitelné 

(ve smyslu nepodřízené rozumění) tělo realizovat (např. transformace Genesis P-Orridge, 

nebo fotografie Cindy Shermann). 

Jinou cestu jak se přiblížit nečitelnému tělu Klimeš nalézá v Kafkovi, jehož psaní sbližuje 

s původní kleistovskou představou umrtvené vůle umělce. Další spatřuje v dandyovské hře 

masek, kterou bohužel nepříliš rozvíjí. 

Všechny úvahy Klimešovy práce svědčí o značné erudici a znalosti problematiky. Lze 

samozřejmě nalézat mnohé další příklady, které by přinesly i zpreciznění argumentl'! a 



dozajista i větší koheznost textu. Klimeš někdy až příliš snadno odskakuje od hlubší analýzy 

a propojuje svůj text esejistickými můstky. Esejistický jazyk se také někdy svoji zaumností a 

neochotou podvolovat se požadavkům na něj kladeným stává sám nečitelným a 

manýristickým. Slov jako trhlina, gesto se podle mne poněkud nadužívá. Někdy jde vlastně 

nepoti'"ebné opírání se o Michaela Foucaulta a další francouzské strukturalisty a 

poststrukturalisty, kteří poskytují někdy až snadný únik z z velmi složité situace, do které nás 

Klimešovo tázání se přivádí. Zvláště charakteristicky se tento jev objevuje na koncích 

kapitol. 

K posudku pravděpodobně nepatří intuice, ale dovolím si pi"esto zmínit se svém setrvalém 

pocitu, který mne provázel vždy při konzultacích a při čtení Klimešovy práce. Text se 

zabývá fenomény, které jsou zdánlivě součástí Foucaultova bádání. ... Možná že by bylo 

možné říci že diplomová práce doluje z foucaultovsko- deleuzovského jazyka, to o čem 

nemluví, jakoby by se vše důležité odelu'ávalo mimo samotnou argumentaci 

práce ... Unikající smysl dodává tomuto pokusu život. Jakoby se dovedně skrývalo to, o čem 

se chce mluvit ... 

Práce pi"edstavuje nadprůměrný pokus vyrovnat se v rámci specifického žánru (jež je 

excesivně napínán ve svých hranicích) s nástrahami literárněvědného uvažovánÍ. Ondřej 

Klimeš sám nazval svůj text monstrem. Toto pojmenování je vzhledem k práci jen zdánlivě 

kontraproduktivní. Naopak prozrazuje, čím práce překračuje žánr a co je její ambicí. Cituji 

na závěr z diplomové práce Ondřeje Klimeše: "Podle Petera Brookse je monstrum to, co 

'překračuje základní rozvržení klasifikace, samotný jazyk: je to exces v procesu označování, 

zvláštní vedlejší produkt nebo zbytek při utváření významu. Je to jakési imaginární stvoření, 

které se zrodí v jazyce, a jakmile se tak stane, nedá už se z něho odstranit. '" 

Pracovat s Ondřejem Klimešem bylo velmi obohacující. A lze jen doufat, že Ondřej Klimeš 

bude své originální myšlení dále rozvíjet. 

Práci hodnotím jako výjimečnou a navrhuji ji přijmout jako práci rigoróznÍ. 
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