
 

Posudek vedoucího diplomové práce Anny Černé 
„Odraz poetiky A. Achmatovové a M. Cvetajevové v českých překladech“ 

 
 

Diplomová práce je dobře rozvržena, obsahuje řadu pěkných postřehů a hodnocení a rovněž 

mnoho podstatných souvislostí, jež vytčené téma zařazují do kulturně-historického kontextu, 

včetně obecnějšího přehledu dokládajícího postavení a úlohu žen básnířek v moderní ruské 

poezii. 

 

V úvodních částech práce, přinášejících širší souvislosti tvorby vybraných básnířek, 

diplomantka osvědčuje schopnost důkladného studia literatury, projevuje dovednost 

vyhmátnout podstatné momenty života a tvorby obou ruských autorek a daří se jí 

v nastudovaném materiálu neutonout, nýbrž vytvořit čtivý, přehledný výklad poskytující 

dobrý odrazový můstek k vlastním závěrům, analýzám a interpretacím. 

 

Za nejpřínosnější část práce ovšem považuji vlastní analytické pasáže zasvěcené několika 

kratším a dvěma delším skladbám obou básnířek. Vůči jednotlivým rozborům mohu mít jen 

velmi málo výhrad, neboť jsou provedeny citlivě a fundovaně, pokud jde o ruskou kulturní 

historii i dílčí fakta osobního rázu. Za velký přínos považuji rovněž objev de facto neznámého 

Šavrdova překladu Rekviem A. A. Achmatovové. Jde o cenný diplomantčin příspěvek 

k dějinám překladu uvedeného klíčového díla ruské literatury reflektující stalinismus.    

 

Mé menší výhrady se týkají především některých dílčích interpretačních postojů, pro něž 

v práci nenacházím dostatek věcných argumentů: např. na str. 48 diplomantka konstatuje, že 

náhrada ruského lidového nástroje дудочка, „předchůdce dnešních píšťal a fléten“, českým 

výrazem šalmaj je méně vhodná než např. možná náhrada uvedeného dechového nástroje 

výrazem „lyra, harfa, případně loutna“. Pokud by Achmatovová chtěla použít některý             

z navrhovaných pojmů, jistě by tak sama učinila – i v ruské poezii je přece běžným atributem 

múzy „lyra“ (viz např. Puškinovu báseň Поэт и толпа). Pokud básnířka použila právě slovo 

koloritní, měla k tomu pravděpodobně nějaký důvod – a ten by měla interpretka básně nějak 

rozkrýt, což se v daném případě nestalo. 

 

Další interpretací, proti níž mám jisté výhrady, je hodnocení Šavrdova překladu slova 

опознать (str. 51) v Předmluvě ke skladbě Rekviem A. A. Achmatovové jako perlustrovat. 

Diplomantka sice konstatuje, že Vrbová překládá daný výraz vhodněji jako identifikovat, 

avšak zapomíná upozornit na velmi posunutý význam Šavrdovy varianty, použité zcela mimo 

kontext: perlustrovat znamená „provést perlustraci“, tj. „úřední prohlídku, kontrolu; zadržení 

podezřelé osoby za účelem zjištění totožnosti“ (viz Nový akademický slovník cizích slov, 

2005). Nic takového, samozřejmě, básnířka nemá na mysli. A je-li Šavrdův výraz míněn 

ironicky, měla by to interpretka alespoň konstatovat a současně hned zkoumat, zda je tu ironie 

opravdu na místě. 

 

Dále není zcela zřejmé, z čeho diplomantka vyvozuje, že „symbol jeřabiny, který je pro poezii 

Cvetajevové typický, ⦋...⦌ nese v sobě příznak horkosti“. Je snad tato smyslová souvislost 

motivována barvou či ročním obdobím, kdy jeřabiny obvykle dozrávají, či snad něčím úplně 

jiným? To by rozhodně chtělo doslovit, neboť v ruském originále nacházíme u jeřabiny 

přívlastek ржавый, který má dle mého jiné primární konotace než právě „horkost“. 

 



Doslovit by si zasloužila i věta o tom, že „Štroblová přidává i na začátku další sloky“ (str. 57). 

Co přesně překladatelka „přidává“? To opravdu není zřejmé, nehledě na to, že použité sloveso 

(v daném významu) vyžaduje doplnění jaksi z principu.  

 

Jisté upřesnění vyžaduje také tvrzení, že „obraz ostrova bývá v poetice tradičně spojován 

s významem ženského klína (podobně jako třeba jeskyně)“ (str. 62). Tady bych potřeboval 

nějaký argument, odkaz či citaci zdroje. A stejně tak by si kontextové upřesnění zasloužil 

výraz подобие, který jasně odkazuje k biblickému obratu Бог сотворил человека, по 

подобию Божию создал его (kniha Genesis): biblická konotace tu má jistě svůj význam (viz 

další biblismy v analyzované básni), zejména obrat troskou modly, který použila Štroblová, 

nabývá, myslím, v jeho světle na trefnosti. 

 

Za poněkud nešťastný přehmat dále považuji připsání překladu veršů na str. 54 (incipit: Моим 

стихам, написанным так рано) Haně Vrbové místo Jany Štroblové (viz výbor Hodina duše 

z roku 1971, na němž se překladatelsky podílela výhradně Štroblová, str. 27); diplomantka 

chybně, avšak důsledně uvádí Vrbovou také v průběhu celého svého rozboru věnovaného 

dané básni (str. 54–56). 

 

Všechny výše uvedené výhrady jsou dílčí. V souhrnu ovšem svědčí o čemsi důležitém: pokud 

by si diplomantka vybrala méně rozsáhlý terén k prozkoumání, třeba i jen jednu delší skladbu 

typu Rekviem, jistě by ji její interpretační dovednost i jazyková intuice dovedly hlouběji, 

k podpovrchovým významovým jádrům, jejichž vyhmátnutí a kontrastivní srovnání                 

s překlady by vposledu bylo ještě cennější. Takto zůstalo u řady velmi dobrých, avšak 

rozptýlených postřehů, které diplomantku někdy vedou k letmým (byť inspirativním) 

konstatováním, jež by bylo namístě důsledněji prozkoumat a doložit (viz např. osamělé, 

nepříliš doložené tvrzení o tom, že Fikarovu překladu básně Попытка ревности                  

M. Cvetajevové uškodily „významové posuny a vynechávky složitějších obrazů“, str. 67). 

 

Celkově ale daná diplomová práce splňuje formální i obsahové nároky kladené na práce 

tohoto typu, a navíc je psána promyšleným a plastickým jazykem, který diplomantku 

nestrhává, nýbrž kterému ona sama vládne a umí jím vystihnout přesně to, co má mysli. Což 

opravdu není samozřejmost ani v textech odborníků přes literaturu. Proto tuto práci 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou VÝBORNĚ.  

 

 

V Praze 10. září 2013 

 

 

       PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 

 

 

 


