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Anastasiia Polishkina si zvolila jako téma své bakalářské práce komplikovanou problematiku 

komparace české a ruské vizuální poezie. Chápe ji – především v ruském kontextu – jako jeden 

z důležitých projevů kultury undergroundu. Fenomén vizuální poezie není v obou sledovaných 

oblastech časově souběžný, nicméně je možno pokusit se s ohledem na sociokulturní a 

politické podmínky v obou zemích nejen na komparaci, ale i na hledání jistých styčných bodů. 

Aby si vytvořila základ pro další zkoumání zvoleného fenoménu, zabývá se v první části práce 

historickým přehledem avantgardních experimentů na pomezí poezie a vizuálního 

vyjadřování, a definuje pojem uměleckého undergroundu. Následná kapitola je členěna do tří 

částí. Autorka se nejprve zabývá českou vizuální poezií, následně ruskou. V kapitole o české 

vizuální poezii a jejích konceptuálních cestách může čerpat – a činí to zdařile – s obsáhlou 

dobovou i současnou literaturou k tématu, která už problematice dala zajímavé kontury. 

V druhé podkapitole, věnované ruské vizuální kultuře a jejímu konceptuálnímu uvažování o 

slovu, sestavuje představu o genezi a podobě této nezávislé tvorby z řady zdrojů, přičemž 

zmiňuje neexistenci jejího soustavného zpracování. Tato část ve snaze představit řadu 

vynikajících a u nás takřka neznámých představitelů ruského undergroundu  a zároveň 

zahrnout velký časový úsek je cenná, ale poněkud méně přehledná. 

Podle mého názoru práce nabývá na významu především ve své druhé polovině. Vyústěním 

podkapitol o české a ruské vizuální poezii / kultuře je nejprve autorčin zajímavý syntetický 

komparativní pohled na experimenty české a ruské vizuální poezie, kde Anastasiia citlivě 

identifikuje rozdílná východiska obou kulturních oblastí. Tuto komparaci ale především dále 

prohlubuje teoreticky podloženou další částí práce, kde v kapitole, kterou nazvala Přeměna 

významu slova v médium vizuálně poetických experimentů navrhuje typologii práce se slovem 

a vizuálním vyjádřením. Zde průběžně konfrontuje obě kulturní oblasti. Struktura této kapitoly 

naznačuje zároveň časové fáze těchto experimentů, postupujících od znaku k destrukci slovní 

celistvosti a proměny v objekt, a mody práce se slovem a jeho vizuální transformací s odkazem 

na teorii hry a náhody a vztah k ideologii. 



Autorka bilancuje motivy, které ji k napsání práce přivedly. K záměru přinést do českého 

prostředí informaci o velmi málo známém fenoménu ruské vizuální poezie a její konceptuální 

práce se slovem ji přivedla mimo jiné potřeba vyrovnat se s historickými událostmi konce 

šedesátých let. Chce zdůraznit, že v obou kulturních oblastech nejen existovaly podobné, 

v závislosti na odlišnosti kultur ale rozdílně koncipované konceptuální experimenty, ale že také 

přes velké obtíže v možnosti komunikace existovaly i v rámci vizuální poezie jistě kontakty, 

které propojovaly básníky i výtvarné umělce.  

Anastasiia si vytkla skutečně obtížný úkol. S některými tvrzeními by bylo jistě možno 

polemizovat nebo je pokládat za poněkud zjednodušující, jak je tomu kupř. v úvahách o genezi 

experimentu v Rusku a v Čechách – přestože česká vizuální poezie nenavazuje na českou 

avantgardu, resp. Devětsil, nelze tvrdit, že by díky tomu čerpala ze současných a aktuálnějších 

zdrojů – pro Jiřího Koláře je kupř. mimořádně důležitá vazba na Mallarméa, Marinettiho, 

Chlebnikova. Stejně tak se kupř. domnívám, že i interpretace Kolářových chiasmáží by si 

zasloužila důkladnější úvahu – autorka zde chápe slovo už jen jako estetický znak, to ale není 

úplné. Každá z chiasmáží má svůj název v podobě malého epigramu či poetického útvaru, a 

jednak vedle celostního vnímání je stejně důležitý i pohled zblízka, otevírající další roviny díla 

(zvolený jazyk ve vztahu k textu atd.). Polemizovat by se dalo třeba i s příliš snadno převzatou 

představou Jindřicha Chalupeckého, že socialistický realismus a ideologie byly do 

Československa ze Sovětského svazu plně importovány. Některá problematická místa vznikla 

určitě i kvůli jistému problému s češtinou (sociální realismus místo socialistický realismus atd.), 

špatně jsou do češtiny přeložena některá ruská slova. Oceňuji, že Anastasiia Polishkina práci 

napsala česky, bohužel ale po základní jazykové korektuře měla následovat ještě další, 

důkladnější. Na tu už ale zřejmě nezbyl čas. 

Nicméně je zřejmě, že je práce výsledkem nejen velkého osobního zaujetí, ale také široce 

založeného průzkumu, a že je nejen panoramatem a komparací dvou kultur, ale rovněž 

zajímavě teoreticky strukturovaným textem. Autorka pracuje bezpečně se 

sémiologickými pojmy, vychází z klasických textů (Wittgenstein, Saussure, Derrida, Foucaut, 

Barthes). Součástí práce je velmi dobře vybraná obsáhlá obrazová příloha. 

Bakalářskou práci Anastasiie Polishkiny doporučuji k obhajobě. Vzhledem k příliš objemnému 

množství gramatickým problémům nezbývá než navrhnout její hodnocení jako velmi dobře. 
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