
Mgr. Anna Rosová 

OPONENTSKÝ POSUDEK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Anna Černá: ODRAZ POETIKY A. ACHMATOVOVÉ A M. CVETAJEVOVÉ 

V ČESKÝCH PŘEKLADECH 

 

Anna Černá si pro svou diplomovou práci zvolila téma, v němž spojila jména dvou 

nejvýznamnějších básnířek ruské poezie 20. století Anny Achmatovové a Mariny 

Cvetajevové. Za úkol si vytyčila nejprve porovnat poetiky obou autorek a následně na základě 

překladů několika kratších a jedné delší básně ukázat, jak je (či není) obtížné svébytný styl 

autorek převést do českého jazyka. 

Diplomantka čtenáře nejprve seznamuje s životem a dílem obou autorek, velmi 

správně poukazuje mimo jiné na propojenost klíčových momentů jejich života s jejich 

básnickou tvorbou. Dále pokračuje již zmíněnou kapitolou o vzájemném vztahu spisovatelek, 

a to jak na úrovni osobní, tak autorské. Skvěle si všímá tematických (láska jako samotné 

téma, láska k Rusku, městům atd.), ale i stylových (mj. určitá úspornost) pojítek. Škoda 

zbytečných pravopisných a interpunkčních chyb (pozor na používání spojovníku a pomlčky, 

zejména u životopisných dat), neobratností („smrt na tuberkulózu“, s. 12), floskulí typu 

„velikánky ruské poezie“ (s. 10) i nádechu familiárnosti („Marinina korespondence“, s. 22). 

Velmi přínosná je šestá kapitola, zaměřená na české překlady ruské ženské poezie, kdy 

diplomantka poměrně vyčerpávajícím způsobem nabízí čtenáři přehled všech překladů 

ruských básnířek od Zinaidy Gippiusové po téměř neznámou Angiju Bartovou. V druhé části 

této kapitoly pak představuje Achmatovovou a Cvetajevovou jako překladatelky. Zvláštní 

pozornost si zaslouží připomenutí, že Achmatovová přeložila z českých autorů například 

básně S. K. Neumanna – diplomantka pro názornost krátce zhodnotila její překlad 

Neumannovy Zimní noci v poznámce pod čarou.  

Závěrečná kapitola teoretické části shrnuje reflexe básní, případně životních osudů 

obou autorek, v českém prostředí. Zejména v poslední době množství studií a statí, 

zabývajících se Cvetajevovou či Achmatovovou, značně přibylo, proto vytvořit kompletní 

bibliografii odkazů by vystačilo na samostatnou práci.  

Zatímco teoretická část je z hlediska svého obsahu detailní a pro potřeby diplomové 

práce vyčerpávající, praktické části lze vytknout jistou povrchnost. Diplomantka si k rozboru 

zvolila zbytečně mnoho básní, navíc dvě rozsáhlé – Achmatovové Rekviem a Cvetajevové 

Pokus o žárlivost, u nichž byla nucena zaměřit se při porovnání překladů jen na určité prvky. 

Tento fakt bohužel poněkud ochuzuje jinak velmi vnímavé čtení originálu i kvalitní rozbor 

překladů. Navíc diplomantka skvěle zvolila překlady dostatečně odlišné, na kterých lze ukázat 

mnohem víc, než – s velkou mírou nadsázky – rozdílnou volbu slov. Většinou například staví 

do opozice text překladatele-muže a překladatele-ženy, což vybízí k genderovému náhledu na 

překlad bytostně ženské poezie jak Anny Achmatovové, tak Mariny Cvetajevové. Avšak pro 

skutečně vyčerpávající rozbor překladů poémy Rekviem či Pokusu o žárlivost by bylo třeba 

práci zaměřit pouze na jednu z básnířek, pro obě vymezený rozsah diplomové práce zkrátka 

nestačí. 



I přes výše zmíněné výtky je diplomová práce Anny Černé velmi kvalitní, především 

oceňuji připomenutí překladatelské činnosti obou ruských básnířek a také znovuobjevení 

překladu Rekviem Anny Achmatovové od Jaromíra Šavrdy. Dobrá práce s originálními texty, 

sekundární literaturou i samotné zpracování si zaslouží být ohodnoceny známkou výborně. 

  

 

 


