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Barbory Zvěřinové: Dovlatov a Puškin 

Diplomantka si práci rozvrhla do úvodu, tří rozsáhlých kapitol a závěru. V úvodu vysvětluje 

své zaujetí S.Dovlatovem (na základě jeho přednášky o ruské literatuře) a výběr poněkud 

překvapivého tématu, totiž zkoumání díla současného ruského autora na pozadí tvorby 

A.S.Puškina. Osvětluje cíl své práce - analýzu Dovlatovových próz i sekundární literatury - a 

upozorňuje, že k Puškinově literárnímu odkazu bude přistupovat pouze prostřednictvím 

existující odborné literatury a neaspiruje na nový přístup kjeho tvorbě. 

V 1. kapitole se zabývá funkcí vypravěče ajeho rolí v Kapitánské dcerce u Puškina a 

v prózách S.Dovlatova. V části věnované Puškinovu vypravěči vychází z detailně 

prostudovaných pramenů, hojně je cituje, ale zároveň projevuje i své osobní stanovisko 

(např.na str. I O nesouhlasí s tvrzením, že Griňov vystupuje v textu jako hotový charakter). 

Některé postřehy z citované literatury nejsou nijak objevné (symbióza hrdiny a vypravěče, 

Puškin zůstává nad textem ... ). V další podkapitole přechází diplomantka k tvorbě samotného 

Dovlatova a rovněž čerpá z bohaté četby sekundární literatury. Na str.13 si nemohu odpustit 

poznámku o používání rusismu "autorský dvojník" - což takhle nerudovský dvojník? - místo 

autorův. Najiném místě puškinský text, autorský nadhled apod. Výklad o vypravěči 

současného autora založila diplomantka velmi široce, vychází z jeho dopisů otci a 

biografických faktů, přechází k rozboru prózy Zóna (vychází přitom z odborných statí). 

Místy mám opět dojem, že některé citované poznatky jsou poněkud povrchní (s.19 : 

D.zpracovával a vyprávěl nejen svůj život, ale i to, co do něj přinesli jiní. .. obávám se, že to 

platí o většině literátů nebo na s.21 Vyprávění v ich-formě naznačuje, že hrdina byl svědkem 

událostí.. .). Na str.23 nahoře text zřejmě pod vlivem použité ruské literatury není příliš 

srozumitelný (4.řádek shora a dále). Rusismům se diplomantka neubránila ani na str.22 - tři 

příklady jsou označeny v textu. Vypravěče zkoumá nikoliv jako konstrukční prvek textu, 

spíše popisuje jeho konkrétní vlastnosti, tak jak se projevují v jednotlivých prózách. 

V podkapitole o projevech autorova světonázoru (opět drobná závislost na ruštině) autorka 

práce čerpá z knihy O.I.Vidovové a některé citace opět budí dojem, že je diplomantka buď 

mohla pominout nebo vyjádřit od nich odstup ( str.25: jedná se o dialektiku rozvoje lidské 

duše). Dále sleduje rozdíl mezi Pugačovem, tak jak ho Puškin zachytil ve své historické práci 

o Pugačovově povstání a v uměleckém textu Kapitánské dcerky. 
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V další části podkapitoly pak zkoumá postavy Sergeje Dovlatova na základě analýzy jeho 

próz. Charakterizuje je jako vnitřní hledače rovnováhy a připisuje jim některé své extrémní 

vlastnosti (což opět činí řada spisovatelů) a nedostatky. Vychází z dějové linie povídek a 

popisuje zločineckou povahu jedné postavy (bratrance Borise), případně podivínství Buše 

z jiné prózy, alkoholismus (řada postav). Zarážející je fakt, že tyto vysloveně negativní 

povahy Dovlatov nijak nekomentuje (nemoralizuje podle slov diplomantky) a omezuje se 

pouze na jejich popis. V diskusi by se diplomantka mohla vyjádřit k případným "kladným 

postavám" Dovlatova. V závěru kapitoly shledává spojnici mezi Puškinovou rozporuplnou 

postavou Pugačova a Dovlatovovými postavami, u nichž se projevuje obdobná vnitřní 

protikladnost. 

Druhá kapitola nese název Žánrové a stylové spojnice se zvláštním důrazem na anekdotu. 

Diplomantka se opět nejprve, na základě prostudované literatury, věnuje anekdotě u Puškina. 

Na str.40 se mi opět jeví 2.odstavec shora jako poněkud banální konstatování (je řeč o 

Puškinově schopnosti sledovat svět kolem sebe z pozice člověka, který jej nejen zaznamenává, 

ale i vypráví. .. ). Podobně působí závěr o tom, že Puškin uměl anekdoty využít k hlubším 

procházkám lidskou duší. .. Mám dojem, že autorka diplomové práce mohla vůči některým 

pramenům projevit více kritičnosti. V podkapitole věnované anekdotě u Dovlatova vychází 

z vlastních rozborů a charakterizuje její místo v jeho prózách a funkci strukturovat text. 

V závěru na str.51 by bylo vhodné vysvětlit poslední řádky o socialistickém myšlení, 

převzaté od N.K.Geje. V závěru věnovaném anekdotě u Dovlatova diplomantka zdůrazňuje 

podstatný rys jeho tvorby - autostylizaci a tvorbu pseudodokumentární literatury. Za další 

spojnici mezi tvorbou Puškina a Dovlatova pokládá aforismus. Na str.54 ovšem není jasné, 

pokládá-li úsloví, kterým končí příklad, za aforismus. 

V další podkapitole autorka práce pojednává (na základě prací V.Vinogradova) o Puškinově 

stylu. Zdůrazňuje stylistickou syntetičnost, umění řečové charakteristiky, princip jasnosti, 

přesnosti, přímého pojmenování jevů. Podrobnější a především přesvědčivější a zajímavější je 

charakteristika stylu Dovlatova. Autorka diplomové práce uvádí jeho zásadu, že žádné slovo 

ve větě nesmí začínat stejnou hláskou, dále lakoničnost a rytmizaci. Na str.60 však u 

3.odstavce musím namítnout, že nejde o rytmizaci, ale o aluzi, narážku na všeobecně známé 

čtyřverší.. Opakování možná mohlo být ilustrováno více příklady, obdobně i individuální 

interpunkce - graficky tři tečky. Zvláště prolínání různých stylových vrstev jazyka mohlo být 

doloženo více příklady. Na str. 64 mi opět chybí odstup od použité odborné literatury -

2.odstavec shora. Postřeh, že se slovo významně podílí i na obsahové stránce textů, se mi 
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opět jeví jako samozřejmost. Za zajímavější pokládám konstatování, že humor a seriózní 

obsah se nevylučují, a zvláště závěr, že próza Dovlatova má výrazně komunikativní charakter. 

Třetí kapitolu věnovala diplomantka Dovlatovově próze Zapovědnik (vyhýbá se překladu 

jako Rezervace, zřejmě pro jeho dvojznačnost, ale i proto, že jde o jev čistě ruský, který u nás 

nemá tradici). Uvádí ji charakteristikou turistiky jako jevu dnešní doby a dále se věnuje 

detailní analýze prózy, jež působí přesvědčivě, je doložena řadou příkladů a obsahuje cenné 

postřehy (struktura chožděnija, rysy novodobého cestopisu). Dále kapitola plynule a logicky 

zkoumá mýtus jménem Puškin v historickém průřezu. Tato partie je podložena seriózními 

odbornými prameny a je nesporně zajímavá a dobře zpracovaná. Podkapitolou o mýtu a falši 

pokračuje analýza Dovlatovova Zapovědniku. Autorka diplomové práce věnuje pozornost jak 

dějové osnově, tak postavám a zejména prostředí, Puškinovu muzeu a místům s ním spojeným. 

Zejména líčí vztah zaměstnanců ke zbožňovanému básníkovi, který je pro ně spíše než 

člověkem uctívanou modlou. Celou expozici muzea pokládá Dovlatov prostřednictvím svého 

vypravěče za umělé kulisy, kde personál předstírá zaujetí a hraje určité role. V podkapitole o 

mýtu jménem Dovlatov diplomantka shledává další rys, který spojuje Puškina s Dovlatovem. 

Jde o zálibu ve falešných citátech. Dovlatov navíc rád mystifikoval jak čtenáře, tak 

posluchače i pokud šlo o jeho osobu, nejen ve svých prózách. V poslední části 3. kapitoly 

diplomantka uvádí některé názory nebo momenty, které Puškina a Dovlatova více či méně 

sbližují, např. to, že si oba vydělávali na živobytí žurnalistikou, případně jejich vztah k ženám. 

Mám zato, že tyto vcelku nedůležité projevy "shody" vypovídají spíše o nedostatku 

skutečných spojnic a styčných bodů. Je rovněž zajímavé, že oběma autorům pobyt 

v Michajlovském prospěl, nicméně se domnívám, že na to, abychom mohli vidět paralelu 

mezi jejich osobními osudy, to nestačí. Za závažný považuji samotný závěr analýzy. Autorka 

práce uzavírá, že ačkoliv je celý text prózy prostoupen Puškinem, centrem vyprávění je 

vypravěč alias autor sám. 

V závěru práce diplomantka navzdory deklarovanému cíle své práce přece jen porovnává 

tak nesouměřitelné osobnosti, jako byl Puškin a Dovlatov. Pokud jde o rysy jejich tvorby, je 

shodných rysů skutečně minimum. Více styčných bodů nalezla v životních postojích obou 

spisovatelů, nicméně uvedenými vlastnostmi by byl Dovlatov (nebo Puškin) spřízněn s celou 

řadou jiných autorů. Domnívá se, že Dovlatova je možno přiřadit k Puškinovi nebo 

Čechovovi, protože jeho próza stejně jako jejich texty jst)~ nezávislé na potřebách společnosti 

a ideologii a klade důraz především na "naraci". Myslím, že toto tvrzení by u obhajoby měla 

diplomantka zevrubněji vysvětlit. Domnívám se, že zajímavé by bylo i hledání rozdílů mezi 
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oběma autory, například projevy morálních postojů. A nakonec závěrečná otázka do diskuse: 

pomohlo jí při analýze Dovlatovových próz srovnání s ruským géniem? Těžištěm práce totiž 

vidím především v charakteristice a rozborech próz S.Dovlatova, které vypovídají o snaze 

zbavit ho "aureoly" autora čtiva pro masy a pozvednout na úroveň skutečných mistrů slova. 

Diplomové práci Barbory Zvěřinové nelze vytknout nedostatečnou práci s prameny, 

naopak prostudovala úctyhodné množství odborných materiálů, o čemž svědčí rozsáhlé 

poznámky a seznam použité literatury. Někdy ovšem mohla projevit od odborných publikací 

větší odstup a neuvádět některé poměrně povrchní nebo samozřejmé soudy. Její práce je 

svědectvím o hlubokém zájmu a zaujetí tématem, z něhož po mém soudu vytěžila maximum. 

Práce je psána kultivovaně, někdy se však diplomantka neubránila určité závislosti na ruštině, 

drobné prohře šky jsou v textu práce vyznačeny. 

Práce nesporně splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Podle prezentace při obhajobě ji navrhuji ocenit známkou výborně nebo velmi 

dobře. 
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