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Diplomová práce Barbory Zvěřinové, vynikající samostatností v přístupu k literárním a 

jazykovým faktům, představuje nejenom charakteristiku a rozbor díla Sergeje Dovlatova na 

pozadí jeho života, ale zároveň rozbor a osobitý vhled do díla Puškinova. V práci postupové 

diplomantka už prozkoumala obraz sakrálního puškinského komplexu v bývalé pskovské 

gubernii, v němž Puškin vyvstává jako projekce aktuálních problémů Dovlatova a zrcadlo 

současné ruské společnosti. Nově se seznámila s přednáškou Dovlatova o slávě a ubohosti 

ruské literatury, v níž opět Puškinje vyzdvižen jako měřítko, umožňující odlišit literaturu jako 

umění od služebných funkcí společensko-politických a od povinnosti vyzývat k ctnosti a 

odsuzovat neřest. I v jiných dílech Dovlatova puškinský podtext, četné aluze, vybízejí 

k sebeidentifikaci autora s Puškinem, s jeho biografií, s jeho principy výstavby textu 

(rytmizaci a poetizaci prózy např. v Kapitánské dcerce Dovlatov napodobuje) Dovlatov 

místy až umíněně nastoluje jakousi univerzální podobnost s Puškinem na základě svých 

sympatií a komponuje vzájemné interakce. (Stejné úsilí ještě v mnohem větší míře vyvíjel 

Nabokov, snad i proto Dovlatovovi nesympatický.) 

V celku práce se diplomantka se značnou erudicí zamýšlí nad žánrovou neurčitostí a 

hybridností Dovlatovových děl, v nichž má klíčovou roli dokumentárnost spojená se silnou 

vrstvou slangovou (on sám dokumentárnost chápal jako zesílení hodnověrnosti) a 

autobiografičnost. Osobně se domnívám, že ani přesnost a úspornost jeho jazykového gesta, 

osobitý individuální styl, značné soustředění na jazyk samo o sobě nemohlo vytvořit 

autonomní estetický celek - je to pozoruhodné, pronikavé seskupení prvků, kterému pro 

vyváženost chybí větší míra objektivizace zažité skutečnosti a myšlenkové vyústění. Puškin 

pak někdy působí jako útočiště (putování ke svatým místům v situaci osobní katastrofy) a 

trochu jako alibi. 

V 1. kapitole diplomantka rozebírá pnncIpy narace a poZICI vypravěče: Griňov jako 

vypravěč i hrdina a vztah k němu Puškina (kontrola z nadhledu). Při rozboru Kapitánské 

dcerky postrádám princip ironie, parodie (třeba květnatý popis petrohradského rána aj.). 

Pojetí Pugačova jako hrdiny je dáno nejenom literárně, ale i hledáním lidókosti ve zločinci. 



Svět postav Dovlatova je omezen na prostředí, ve kterém se autor pohyboval: prostředí lágru 

(pozice vězně a dozorce jsou hodně podobné, oba jsou stejně ohroženi), pak alkoholici, 

disidenti, neúspěšní literáti - všichni smolaři (něudačniki), varianty obyčejného člověka, 

dvojníci autora, čili dokumentárnost jako svědectví o konkrétním světě. V něm vládne 

střízlivý pohled na věci, určitá zdrženlivost s větší či menší mírou ironie a úsměšku, absentuje 

hrdinský pathos, velká tvůrčí fantazie. (Chybí tedy imaginace, tím i poezie, estetické 

působení, v Zóně např. na rozdíl od Solženicyna a Šalamova). 

Ve 2. kapitole diplomantka vynaložila velké úsilí, aby prokázala, že anekdotu lze vnímat 

jako spojnici mezi Puškinem a Dovlatovem. Ovšem ironicko-parodijní ladění je vlastní 

celému Puškinovu dílu: parodie je takový most, který umožňuje přejít od vysokého 

k nízkému, od tragického ke komickému. Puškin překročil všechny hranice. U Puškina 

samozřejmě anekdota znamená kratší zábavný příběh s pointou. Přitom anekdota není sama 

o sobě nějaká absolutní hodnota, záleží na tom, co autor využívající anekdotu jako zdroj na 

tomto podkladě vytvoří. Tady je, myslím, situace obou autorů značně odlišná (u Dovlatova 

spíše celé seriály mikrojednotek.) Přesto, že pohled na tvůrčí postupy Dovlatova je v této 
. ) 

kapitole hodně ovlivněn sekundární literaturou, diplomantka přehledně ~flenila hlavní rysy: 

výrazná rytmizace, enumerace, řazení jednočlenných vět" častá opakování prvků na všech 

úrovních, pozoruhodná imitace živé hovorové řeči, parodování oficiálního jazyka sovětské 

propagandy. Časté slangové výrazy (blat, mat, feňa) jednak zvýrazňují rozdíl mezi spisovnou 

ruštinou a substandartem, jednak intimizují, zdůrazňují projev a zároveň jsou vyjádřením 

porozumění a solidarity s nositeli těchto prvků. 

Nejvyšší ocenění zasluhuje kapitola třetí, rozšířená, mnohoaspelctová ~ analýza původního 

rozboru novely Zapovědnik - srovnání s žánrem cestopisu, s žánrem staroruského chožděnija 

ke svatým místům, samostatná reakce na články z Analogonu2005: Puškinská místa j,~p jako 

turistická destinace obdařená falešnou atmosférou mytizace Puškina. Domnívám se, že nad 
~ 

falešným vědomím přece jenom j~o kontrast dominuje aktualizace celého Puškinova díla, 

jeho života, aktivizace celé soustavy představ s Puškinem spojených. O tom svědčí 

diplomantkou zvýrazněný vztah ~ mezi mýtem o Puškinovi a jazykem novely, výborné 

postřehy týkající se odkazů v novele na Puškinův život v Michajlovském a na jeho dílo. 

Vzniká otázka, jaké jsou funkce mýtu o Puškinotvi - ten mýtus je určitou transformaci 

personálního mýtu, který budoval sám Puškin, i účelovou transformací sloužící ideologii a 

politice. Součástí mýtu je celá řada rituálů, dekorací (je to theatrum, spektakulum) i cíle 

didaktické. Puškinský mýtus má v sobě velké možnosti symbolické jako součást 

mythologizace Ruska a nástroj státního dirigismu, zároveň ukazuje, jak interpretovat svět 



kolem sebe. Mezi Puškinem a Dovlakovem existují významné a nepřehlédnutelné podobnosti 

(stejně jako mezi Puškinem a Nabokovem), i když ty po~bnosti nelze brát jako 

bezprostřední danost. Hledání a nakonec osobní poznání Puškina působí jako epifanie 

v životní tísni zakomplexovaného a nevyrovnaného Dovlatova. "Puškinské hory" (pod 

pojmeme "hora" v rovinatém Rusku chápali každé vyvýšené místo) tedy znamenají prozření, 

daleké obzory (rozhodl se pro emigraci). 

Putování texty Dovlatova a Puškina prokázalo, že diplomantka je schopná samostatně 

analyzovat literární texty z hlediska literárně vědného i lingvistického, studovat odborné 

práce, zároveň rozborové a ínterpretační poznatky formulovat v syntetizujících závěrech o 

autonomnosti díla Sergeje Dťvlatova. 

Práce je vybavena bibliografickými údaji v nebývalém rozsahu, včetně pramenů 

z internetu, dále kopiemi celé řady prací: Abram Terc, Levkovič, Petr Vajl, Nabokov, Valerij 

Popova další. 

Diplomovou práci Barbory Zvěřinové hodnotím známkou výborně a doporučuji 

k obhajobě. 

V Praze dne 16. května 2007 
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