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Diplomová práce Łucje Czudek se zaměřuje na literární fenomén nonsensové poezie v polském a 
českém kontextu. K tématu přistupuje víceméně diachronně, v jednotlivých kapitolách systematicky 
mapuje vývoj žánru v dané kulturní oblasti (zakládající anglický, následně pak polský a český 
nonsens), zmiňuje jeho klíčové představitele, zachycuje rysy jejich autorské poetiky a analyzuje 
reprezentativní ukázky. Výsledkem je přehled spíše encyklopedického charakteru, který může být 
jistě užitečný učiteli, který se chce v daném žánru rámcově zorientovat či vybrat vhodné texty do 
výuky. Z toho pohledu je rukověť sestavena velmi pečlivě, ze způsobu zpracování především 
faktografických informací je znát nemalé úsilí. Přesto práci chybí jasnější zaměření a argumentační 
linie propojující dané kontexty, která by ozřejmila, zda (a proč) má smysl český a polský nonsens 
vůbec srovnávat. Obě výtky se pokusím konkretizovat v následujících podnětech: 
 

(1) Práci uvozuje poměrně útlá teoretická kapitola citující vybrané definice nonsensu a 
docházející k poněkud vágnímu závěru, že nonsens není pouhým nesmyslem. U magisterské 
práce zaměřené na podoby nonsensu ve dvou odlišných kulturních kontextech bych očekávala 
poněkud robustnější vstupní úvahu, která by mj. lépe rozpracovala, jaké konkrétní 
mechanismy dělají nonsens nonsensem. Tento nedostatek zčásti kompenzuje přehledová 
kapitola věnovaná Edwardu Learovi, Lewisi Carollovi a anglickém nonsensu, v níž je vcelku 
názorně zachyceno, na jak odlišných principech se tvorba zmíněných autorů zakládala.   
 

(2)  Rozumím důvodům, které diplomantku vedly k tomu, aby si jako výchozí půdu vybrala 
anglický nonsens, otázkou ovšem zůstává, zda by nebylo vhodné zmapovat také autory, kteří 
měli na středoevropský kontext prokazatelně ještě větší vliv – zejména Christiana 
Morgensterna z kulturně i geograficky podstatně bližšího německého kontextu, jehož dílo 
existuje v české literatuře v nejméně deseti překladech z pera řady renomovaných 
překladatelů od Vladimíra Holana po Josefa Hiršala. 
 

(3) Z hlediska celkové koncepce práce postrádám vazbu mezi polskou a českou nonsensovou 



 

 

poezií, ať už formou zmapování vzájemného ovlivňování (což jistě není jednoduché) nebo 
alespoň diplomantčiným vlastním srovnáním (např. Rezonují „zakladatelé“ žánru v obou 
kontextech stejně? Nalezneme v polském a českém kontextu tematické průniky?). Jistě je 
možné obě tradice pouze postavit vedle sebe, otázkou však je, co takovou juxtapozicí získáme. 
Práce sice obsahuje zmínky o překladech, zejména polských autorů do češtiny, jedná se však 
spíše o faktografické poznámky, nežli o pokus prozkoumat, zda obě tradici existovaly 
v receptivním dialogu či jen vedle sebe. Absentující komparativní analýzu nahrazuje kap. 5 
pokoušející o tematický průřez (motivy zvířat, techniky etc.), jde však spíše o výčet autorů, u 
nichž se dané motivy vyskytují, nikoliv o nacházení souvislostí. Nezodpovězenou otázkou 
práce tak zůstává, co se vlastně o české nonsensové poezii dozvídáme nového, srovnáme-li ji 
s polskou (a naopak).  

  
Víceméně pod čarou uvádím skutečnost, že při posuzování kvalit této práce narážím na jazykovou 
bariéru: řada citovaných úryvků nebo i celých básní (zejména v kapitolách o Janu Brzechwovi, 
Wandě Chotomské a Jerzym Ficowském) je uvedena pouze v polštině. Jsou tak sice patrné zvukové 
kvality básně, nicméně přestože slovanský rodilý mluvčí smysl do jisté míry odtuší, jen stěží mohu 
prověřit platnost diplomantčiných závěrů o textech, jimž jazykově nerozumím. 
 
Zejména absentující vazbu mezi českým a polským kontextem (3) považuji za poměrně zásadní 
nedostatek. Jakkoliv pečlivě jsou obě části zpracovány, nedomnívám se, že jejich pouhá 
juxtapozice je schopná obstát jako koherentní celek.  
Vzhledem k nespornému úsilí do této práce vloženého ji doporučuji k obhajobě, její úspěšnost 
však podmiňuji diplomantčinou schopností oba kontexty lépe propojit a alespoň ex post 
zarámovat svoji práci projasňující argumentační linií.  

 
 
 
V Praze dne 3. 9. 2020          Ina Píšová 

   


