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Úvod 
 

   Tato diplomová práce nese název „Dovlatov a Puškin“. Impulsem k výběru tohoto tématu 

byla nejen postupová práce „Genius loci památkové rezervace v Michajlovském v díle 

Sergeje Dovlatova Zapovednik“, ale i četba přednášky Sergeje Dovlatova „Блеск и нищета 

русской литературы“ (Dovlatov 2004, 4. díl, str. 351 - 378). 

   Přednáška představuje stručné shrnutí náhledu autora na dějiny ruské literatury a její 

nejvýznamnější osobnosti. Dovlatov hned v úvodu zdůrazňuje, že být v Rusku „spisovatelem“ 

neznamená mít psaní jako profesi, nýbrž jako morálně odpovědné poslání. V Rusku byla 

literatura společensky a často i politicky angažovaná. Spisovatel byl osobou obdivovanou. 

Tento obdiv přirovnává autor (přednášel pro současné americké publikum) k adoraci 

filmových nebo sportovních hvězd v USA. Literatuře byly tak automaticky připisovány 

funkce, které pro ni podle Dovlatova nejsou charakteristické, dělají z ní učebnici života. 

Tomu v Rusku odpovídal i charakter literární kritiky, která od spisovatelů společenskou a 

politickou uvědomělost vyžadovala. Puškinovi byla za života vytýkána lehkomyslnost a 

nedostatečná angažovanost. Jenže Dovlatovovi jako autorovi přednášky nejsou drahé 

myšlenky či syžety, ale drobnosti stylové, fonetické a strukturní, které činí literaturu 

nevysvětlitelně přitažlivou. Na Puškinovi obdivoval Dovlatov mnoho věcí. Jeho schopnost 

chápat život jako celek, „выразить любую точку зрения, и его личные общественно-

политические взгляды в данном случае совершенно несущественны.“ 1 Jediná abstraktní 

věc, kterou se podle Dovlatova Puškinovy postavy zabývají, je umění. Všechno, čeho se 

Puškin dotkl, se měnilo v literaturu, počínaje soukromým životem a smrtí jako 

vyexcerpovanou z některého z jeho příběhů. Puškinovo vědomí fungovalo na umělecké 

úrovni.  

   Jak text přednášky pokračuje, lze v něm vysledovat dvě linie, které Dovlatov vytyčuje pro 

charakteristiku autorů. Principem je právě schopnost odlišit literaturu jako umění od 

jejích služebných funkcí. Pokud považuje Puškina za nadějný start ruské literatury, znamená 

to, že na jeho pokračovatele se muselo dlouho čekat. Tolstoj podle něho utopil vlastní psaní 

v ideologii. Všechny problémy a konflikty v životě Dostojevského pramenily nikoli z literární 

činnosti, ale ze snahy realizovat se v neliterární sféře. Za nástupce Puškina v rámci daného 

principu považuje Dovlatov až Čechova. Domácí kritikou byl Čechov plísněn za životní 

cynismus a lhostejnost k osudu národa, v zahraničí byl uznáván. Ve stručné charakteristice 

jeho tvorby se u Dovlatova opět (jako u Puškina) objevuje přirovnání k přírodě. Čechovovo 
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umění bylo „normální“, jak jen normální může být přírodní jev. Jako další článek řetězce 

autorů uvádí Dovlatov Brodského, který se také nenechal vmanipulovat do společensko-

politické role, v níž by ho nejraději viděla jedna část kritiky v ruském emigrantském tisku 

v USA. 

   Linii spisovatelů, kteří jsou autorovi blízcí, lze charakterizovat jediným citátem z textu 

přednášky, jenž je odkazem na Gogolovy texty o Puškinovi : „СЛОВО для художника как 

раз и является его ДЕЛОМ“ 2. Spisovatelství tedy může podle Dovlatova být „pouze“ 

profesí.  

   To však neznamená, že autor vylučuje jakýkoli mravní vliv literatury na čtenáře.  

 

„Подлинная литература таковое воздействие оказывает и в очень значительной 

степени, но не прямо, как, допустим, плакат или средство массовой информации, а 

сложным косвенным образом.“ 3

 

   Za hlavní morální sílu literatury považuje Dovlatov estetické prostředky. A schopnost 

pracovat s nimi může vzbudit ve čtenáři potřebu zamyslet se nad vlastním životem, nad sebou 

samým.  Nejde o to, že by spolu literatura a morálka nesouvisely, ale Dovlatov je odmítá 

dávat do vztahu prostředek – cíl. V této zásadní otázce se shoduje s Puškinem, který na okraj 

stati Vjazemského napsal slova, jež jsou odmítavou reakcí na Vjazemského tvrzení, že 

spisovatel je povinen vyzývat k lásce a ctnosti a odsuzovat neřest. Puškin zastával názor, že 

literatura nemá s morálkou nic společného (Puškin, 1958, str. 550). 

   Stručnou analýzu přednášky Dovlatova neuvádíme kvůli hodnocení její závažnosti nebo 

pravdivosti (na to je příliš povrchním souhrnem). Ukazuje však několik skutečností, které 

podnítily vznik této práce. Za prvé mínění Dovlatova o literatuře a umění všeobecně. Autor 

odmítá roli literatury jako prostředku a spisovatele jako služebníka jakýchkoli vněliterárních 

idejí. Tvrdí, že do roku 1917 neměl ruský stát systém kárných prostředků, s jehož pomocí by 

mohl likvidovat spisovatele. Má samozřejmě na mysli, že spisovatelé nebyli trestáni za psaní 

jako takové, ale za boj, který vedli mimo literaturu. Ve snaze se realizovat tedy nebojovali se 

státem, ale se sebou samými. Za druhé z přednášky vyplývá skutečnost, kterou Dovlatov 

potvrzuje i ve stati „Как издаваться на западе?“ (Dovlatov 2004, 4. díl). Autoři třetí vlny 

emigrace se snaží za každou cenu odhalit podstatu sovětského totalitního režimu, rozebrat ho 

do nejmenších podrobností, ukázat ho světu. Toto považuje autor za úlohu sociologů, 

novinářů a historiků, nikoli spisovatelů. Činnost je to chvályhodná a ze společenského 

hlediska je jistě na místě, ale nesmí být jediným a prvotním cílem literatury. Tyto dvě 
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myšlenky lze shrnout tak, že Dovlatov odmítá jakákoli omezení spisovatele (vnější i 

vnitřní), odmítá cokoli, co zastiňuje psaní jako takové, psaní jako profesi a životní náplň. 

   Z textu lze samozřejmě vyčíst snahu Dovlatova mluvit částečně o sobě a svém díle, možná 

určitým způsobem ospravedlnit vlastní apolitičnost. Ale hlavním závěrem přednášky je výčet 

atributů, kterých si Dovlatov váží u trojlístku Puškin – Čechov – Brodskij, a touha zařadit 

se mezi jmenované. 

   Cílem této diplomové práce není přirovnávat Dovlatova k Puškinovi, pozvedat jeho dílo na 

úroveň Puškinova odkazu. Nebudeme rozpracovávat ani vztah celé řady výše uvedených 

autorů, to nedovoluje rozsah diplomové práce. Bereme Puškina a jeho dílo jako výchozí 

bod této řady a klademe si za cíl analýzou textů Sergeje Dovlatova a studiem 

puškinských sekundárních pramenů ukázat, zda je dílo Sergeje Dovlatova skutečně 

možné považovat za článek řetězce, který sám popsal ve své přednášce. Zároveň by 

práce měla dát přehled o próze Sergeje Dovlatova, především o jeho rozsáhlejších 

textech. Práce by měla prokázat, že Sergej Dovlatov zasluhuje větší pozornosti, než jaké se 

mu dostává doposud. V Čechách není poptávka po jeho překladech (knižně vyšly pouze dva) 

a bývá považován za humoristu, u jehož knih se dobře odpočívá. Považujeme Dovlatova za 

humoristu (v určité míře) a chceme zároveň podložit tvrzení, že označení humoristika 

nevylučuje myšlenkový obsah prózy. 

Kdo tedy byl Sergej Dovlatov? Sergej Donatovič Dovlatov se narodil 3. září 1941 v Ufě. Od 

roku 1944 žil v Leningradě. Jeho otec Donat Izákovič Mečik byl divadelním režisérem, matka 

Nora Sergejevna Dovlatovová, profesí herečka, se živila jako korektorka. Na filologické 

fakultě v Leningradě studoval finštinu, studia však jako neprospívající nedokončil. Byl 

povolán do armády a tři roky sloužil jako dozorce v nápravných pracovních lágrech 

v republice Komi. Po návratu do Leningradu nastoupil na fakultu žurnalistiky a zároveň se 

začal živit jako novinář. Začal psát povídky a stal se členem literární skupiny „Горожане“ 

(např. Igor Jefimov nebo Boris Bachtin). Léta 1972–76 strávil v Tallinnu jako novinář a 

v Michajlovském jako průvodce. Po opětovném návratu do Leningradu se snažil publikovat, 

ale neuspěl. Od konce šedesátých let vycházely jeho texty v samizdatu, v roce 1976 se některé 

jeho povídky objevily na západě v časopisech „Континент“ a  „Время и мы“, za což byl 

vyloučen ze Svazu novinářů SSSR. V roce 1978 emigroval přes Vídeň do New Yorku. Zde 

krátkou dobu vydával ruský emigrantský časopis „Новый aмериканец“. Během dvanácti let 

života ve Spojených státech vydal dvanáct knih v USA i v Evropě,  v polovině osmdesátých 

let dosáhl úspěchu v podobě otištění několika povídek v prestižním časopise Newyorker. 

V Sovětském Svazu byl znám z vysílání  rádia „Svoboda“ a ze samizdatu. Sergej Dovlatov 
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byl dvakrát ženatý a stal se čtyřikrát otcem. Zemřel 24. srpna 1990 v New Yorku, je pohřben 

na hřbitově Mount Hebron v Queensu. Výčet knih, které spatřily světlo světa za autorova 

života, je uveden v příloze (viz příloha č. 1). 

   Od počátku devadesátých let vycházejí díla Sergeje Dovlatova i v jeho vlasti. Prvním 

textem, který v konečné verzi vyšel v Rusku dříve než v zahraničí, byla novela „Филиал“, 

která je paradoxně všeobecně považována za autorovo nejslabší dílo. Dovlatov se však velmi 

rychle stal populárním. Jeho popularita také podnítila rozšíření literatury o Dovlatovovi, 

literatury sekundární a korespondence. Dovlatov sám vyjádřil přání publikovat jen to, co je 

v jeho knihách a co sám odsouhlasil a připravil k vydání (Dovlatov 2004, 1. díl, str. 396). 

   Sekundární literatura o Sergeji Dovlatovovi má zvláštní charakter. Jedná se většinou o 

krátké články autorů, kteří spisovatele lépe či hůře znali. I ti, kteří mu nebyli vyloženě blízcí, 

se snažili po jeho smrti (a prudkém nárůstu jeho popularity v Rusku) říci své k jeho památce. 

Jenže blízký vztah kritika k autorovi (přátele byli prvními čtenáři a zkušebním publikem) 

ztěžuje analýzu textů, svádí k vyprávění o osobě autora, ke vzpomínkám (Genis, kopie str. 2), 

vypichování jednotlivých „všeříkajících“ frází z textů. Jistý alibismus je v označení próz 

Sergeje Dovlatova jako jednotného textu i v následné absenci analýz jednotlivých textů. 

Ukázkovým příkladem je kniha první ženy Sergeje Dovlatova Asji Pekurovské „Когда 

случилось петь С. Д. и мне“ (Symposium, СПб., 2001), která se kromě vzpomínek 

soustřeďuje na výčet prototypických situací, které najdeme v autorových prózách. Citované 

scény dokonce v jednom případě zařazuje do špatného textu. Faktické chyby lze, bohužel, 

najít i v jiných článcích. Mezi krátkými statěmi vynikají příspěvky Marka Lipoveckého a 

Viktora Popova, které se věnují rozboru autorových textů. Nejvýznamnějším přínosem je však 

jediná monografie, která se věnuje Dovlatovovi, kniha „čistokrevného“ literárního kritika 

Alexandra Genise „Довлатов и окрестности“ (Вагриус, Москва, 1999). Je sice sestavena 

z rozhlasových přenosů, dává však ucelený obraz autorovy poetiky. Podle Genise je jednou 

z příčin povrchního vztahu k autorově dílu právě ladnost jeho stylu, zdánlivá jednoduchost 

jeho vidění světa. Složitost je lépe přístupná rozboru, dává literárnímu vědci či kritikovi 

mnoho prostoru a možností pro realizaci své práce (Genis, kopie str. 4).  

   Tato práce si neklade za cíl hledat prototypy Dovlatovových postav nebo reálné situace, ze 

kterých autor čerpal.  Dokonce vzpomínky autorů sekundární literatury se někdy rozcházejí 

podle toho, jak dobře a v jaké fázi života Dovlatova znali. K textům a postavám budeme 

přistupovat jako k hotovým literárním faktům. Zastáváme názor, že v této oblasti by se 

z naší strany jednalo o pouhé domněnky. Ztotožňujeme se s Bachtinovou tezí, že biografické 

shody nejsou součástí textu, nachází se „nad textem“(Bachtin 1986, str. 140). Biografické 
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údaje (Puškin, Dovlatov) využijeme v třetí kapitole, která se bude zabývat vypravěčovým 

hledáním vlastní cesty k Puškinovi.  

   Důležité je také zdůraznit, že na texty budeme nahlížet z pohledu dnešní doby, z pohledu 

současného člověka. 

 

„Уникальность Довлатова проявилась в конце 80-х, когда наши сограждане стали 

больше жить, чем читать.“ 4

 

   S vývojem výše citovaného trendu rostla i popularita Sergeje Dovlatova. Dnes žijeme 

v informačním věku, v době médií a masové komunikace. Čím dál tím více lidí nesahá večer 

po knize, nýbrž po televizním ovladači nebo počítačové klávesnici. Právě městský člověk, pro 

něhož četba není koníčkem, sáhne po knize Dovlatova (Kosťukov, kopie str. 3), jehož 

vypravěč se nad něj intelektuálně nepovyšuje a nesnaží se mu vštípit žádné učení. Velká 

popularita je paradoxně příčinou mnohdy neseriózního vztahu v jeho dílu: 

 

„Проза Довлатова действительно образец той массовой культуры, которую так 

часто  презирают в России“ 5

 

   Centrem pozornosti práce bude dílo Sergeje Dovlatova. V částech týkajících se Puškina a 

jeho díla budeme vycházet především ze sekundárních pramenů. Práce si neklade za cíl 

přinášet něco nového do oblasti puškinistiky. Nebudeme hledat nové přístupy ke čtení 

puškinských textů nebo provádět novátorské analýzy. Puškin je na základě výše uvedených 

podkladů výchozím bodem k obrazu prózy Sergeje Dovlatova. Tady budeme vycházet 

především z jeho textů, které, jak již bylo výše naznačeno, nevnímáme jako zrcadlící se odraz 

autora samotného (Rochlin, kopie str. 1). Věříme v plnou moc spisovatele nad textem a 

postavami, ačkoli jeho vlastní vyjádření mohou této skutečnosti v některých případech 

odporovat.  

   V překladu do českého jazyka byly vydány pouze dvě knihy Sergeje Dovlatova („Lágr“, 

„Kufr“ – překlad Libora Dvořáka). Proto budeme při jmenování uvádět názvy originální. 

Pracovat budeme s texty originálními a z nich budeme také citovat. Překlady názvů některých 

děl Puškina jsou již v české tradici natolik zažité a přizpůsobené („Kapitánská dcerka“, 

„Bělkinovy povídky“), že i přes práci s textem v ruštině ponecháme tyto názvy v překladu.  

Doufáme, že tento alespoň částečný kompromis přispěje k plynulosti textu práce, psané 

v českém jazyce. 
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     Stať práce bude sestávat ze tří kapitol. Tématem první bude charakteristika vypravěče, 

jeho pozice ve světě díla a také obraz typických „vedlejších“ postav prózy Sergeje Dovlatova. 

V této kapitole budeme vycházet z porovnání s vypravěčem a postavami z Puškinovy 

„Kapitánské dcerky“. Druhá kapitola bude pojednávat o stylu Sergeje Dovlatova, žánru jeho 

prózy a o úloze humoru a humoristiky (především anekdoty a aforismu) v jeho textech. 

Pokusíme se vysledovat, zda v této oblasti existují jisté styčné plochy s prózou Puškinovou.  

Centrem třetí kapitoly bude novela Sergeje Dovlatova „Заповедник“, ve které budeme 

sledovat postupnou demytologizaci falešného (sovětského), ikonického obrazu Puškina a 

budování vlastního vztahu k Puškinovi. Zde by měl být prostor i pro zamyšlení nad 

budováním „dovlatovského“ mýtu. 
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1. Dovlatov a „Kapitánská dcerka“ 
 
1.1  Pozice vypravěče jako součást narativní struktury textu 
 

1. 1. 1  Griňov jako vypravěč a hrdina „Kapitánské dcerky“    

 

   Podle svědectví blízkých spolupracovníků považoval Sergej Dovlatov „Kapitánskou 

dcerku“ A.S. Puškina za vůbec nejlepší prózu ruské literatury. Vajl se domnívá (Vajl, kopie 

str. 1), že důvodem byla slza, která prý Dovlatovovi ukápla nad slovy Pugačova „Кто из 

моих людей смеет  обижать сироту?“ 6 I Dovlatov rád vkládal podobně cíleně dojemné 

větičky do svých textů (Proč jsem vůbec tady? Kdo jsem?). Podle Genise uznával Dovlatov 

tuto krátkou prózu především s ohledem na vypravěče Griňova (Genis 1999, str. 153-154). 

Podíváme se nejdříve na možnost druhou. 

   Petr Andrejevič Griňov bývá v rozborech „Kapitánské dcerky“ často opomíjen. Griňov stojí 

ve stínu kontroverzního obrazu Pugačova a historických událostí. Marina Cvetajevová ve stati 

„Пушкин и Пугачев“ dokonce rozvíjí myšlenku, že Puškin tolik miloval svého Pugačova, že 

na svého vypravěče zapomněl. Nechal mu jen lásku k Máše (Cvetajevová 2001, str. 91). 

Existuje však hned několik důvodů, proč je třeba věnovat Griňovovi pozornost. V této 

podkapitole vycházíme z hloubkového a detailního rozboru pozice vypravěče a hrdiny z knihy 

N. K. Geje „Проза Пушкина. Поэтика повествования“. 

   Puškin dlouho hledal hrdinu pro svou prózu. Procházel dokumenty Pugačovova povstání a 

postupně vytvořil několik plánů. S žádnou skutečnou osobou, jejíž jméno se vyskytovalo 

v archivech, však nebyl spokojen. Nakonec vznikl Griňov, kterému bylo svěřeno i vyprávění 

v ich-formě. Plukovník Griňov skutečně existoval (autor ho zmiňuje v páté kapitole textu 

„История Пугачевского бунта“). Byl mezi osvoboditeli Samary. Stejně tak jsou 

v historické práci zmiňováni muži, kteří přešli na stranu povstalců (Švabrin) nebo byli 

omilostněni Pugačovem za poskytnutou almužnu. Těmito událostmi je inspirován děj 

„Kapitánské dcerky“. Jako vypravěče ale Puškin potřeboval v blízkosti Pugačova mladého 

člověka, který bude na čtenáře působit důvěryhodně. Jako člověk, který kdysi přestál několik 

vyhrocených situací na hraně smrtonosného konfliktu. Postupně do sebe absorboval harmonii 

dobra a zla, která udržuje člověka naživu. Byl schopen přijmout a hlavně pochopit aspekty 

dvou světů a to ho několikrát málem stálo život. I v životě často z konfliktů nejhůř vycházejí 

ti, kteří chápou obě znesvářené strany skrze sebe, skrze své nitro. Puškin potřeboval 

vypravěče, který bude schopen toto vše po letech přiznat čtenářům. Lotman ve své stati 
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„Идейная структура Капитанской дочки“ zpochybňuje tvrzení, že Griňov by byl pouhým 

nástrojem Puškina, jeho hlásnou troubou (Lotman 1995, str. 227). Na to si s ním dal Puškin  

příliš mnoho práce a vytvořil mu výjimečně složitou pozici. Griňov totiž nepřekračuje 

jednoznačně vyznačenou hranici zákona, když se přibližuje Pugačovovi, nýbrž balancuje na 

hranici mezi dvěma světy, které mají vlastní zákony (Lotman 1995, str. 216). Nikdy by 

nepřísahal Pugačovovi jako novému caru, ale není racionálně schopen odsoudit ho jako 

bezcitného zločince. 

   Griňov je příkladem symbiózy hrdiny a vypravěče. Griňov-hrdina je mladík, který ještě 

není morálně a ideově ukotven ve svém (šlechtickém) prostředí, jeho mysl je dosud otevřená. 

Kdyby neprošel samotným středem povstání, možná by vedl spokojený život. Neobjevil by 

však své silné stránky i klady vnitřní příslušnosti k hodnotám šlechtického postavení jako je 

čest, odvaha a věrnost. Pohybuje se na hraně dvou světů, mezi nimiž probíhá krvavý konflikt, 

a cítí, že nedokáže jednoduše určit, na čí straně je právo nebo pravda. Griňov-hrdina tyto 

události prožívá. V časoprostoru hrdiny se pohybujeme například tam, kde se zmiňuje, že 

všechno se mu zdálo jako (zlý) sen. Griňov-vypravěč  má úlohu o poznání složitější. Píše 

svého druhu memoáry (pohled z časové distance je rysem memoárové literatury – Gej 1989, 

str. 202) či rodinnou kroniku (sám toto slovní spojení jednou užije). Může se sice zdát, že (jak 

tvrdil Puškin) nikoho neznáme a nemáme tak rádi jako sebe. Bachtin ve své stati „Автор и 

герой в эстетической деятельности“ píše, že však nikdy nedokážeme sami sebe dobře 

popsat. Alespoň co se zevnějšku týká. I pohled do zrcadla je jen pozorováním vlastního 

odrazu. V životě nahlížíme sami sebe očima ostatních. Proto se čtenář nedozví, jak Griňov 

vypadá. Pro vypravěče není tento moment podstatný, proto nenechává o svém vzhledu 

promluvit žádnou jinou postavu a popisuje výhradně Pugačova. Griňov-vypravěč  popisuje, 

lépe řečeno zaznamenává, co jeho hrdina prožívá. Vztah subjekt – objekt je zde relativní. 

Griňov do minulých okolností zpětně zasazuje sám sebe, funguje mezi ostatními lidmi v 

minulosti, činí sám sebe svědkem (Bachtin 1986, str. 31). Podřizuje svou minulost procesu 

vyprávění, jehož centrem nechce být on sám. 

   Na konci předchozího odstavce jsme použili přítomný čas. Záměrně. Puškin totiž pracuje 

s jakýmsi absolutním časem, který v sobě zahrnuje minulost vypravěče i současnost a 

budoucnost hrdiny, relativizuje hranici mezi časovými rovinami. I Griňov v textu 

samozřejmě existuje ve dvou časových rovinách.  Podle Bachtina časový odstup vzpomínky 

vypravěče na prožité události určitým způsobem deformuje, estetizuje (Bachtin 1986, str. 

141). Podle zmínky o caru Alexandrovi uplynulo od doby Pugačova asi padesát let 

(Makogoněnko 1977, str. 39). V textu však nalézáme momenty, ve kterých se Griňov-
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vypravěč  jakoby propadá zpět do minulosti, je pohlcován událostmi, které kdysi prožil. 

Zvláště patrné je to v popisu snu, který se Griňovovi zdá po setkání s Pugačovem v bouři. Je 

velmi nepravděpodobné, že by si Griňov-vypravěč  dokázal na dávný sen vzpomenout tak 

živě s chladnou hlavou. Griňov se vrací do snu. Časový odstup mu však umožňuje sen 

v rámci kontextu zhodnotit. Tento zpětný popis (do určité míry skutečně hodnocení) je 

umístěn před popis snu: 

   

    „Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор 

вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей 

жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку 

предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. 

   Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая 

мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония.“ 7

 

   Tato fáze cele náleží do úrovně vypravěčské. Jen po určité době, s určitým odstupem může 

vypravěč posuzovat tehdejší sen v souvislosti s okolnostmi svého života (které se z pohledu 

Griňova–hrdiny budou teprve utvářet). Slovo zkušenost se dokonce objevuje a jen člověk, 

který má za sebou více než bezstarostných 17 let života jako Griňov, se může spoléhat na 

zkušenosti čtenáře. Počátek snu je ještě popisován v čase minulém, náhle však Griňov 

přechází do prézentu a naopak: 

   

„C беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу матушка встречает меня на 

крыльце с видом глубоково огорчения. ‚Тише - говорит она мне - отец болен при 

смерти и желает с тобой проститься‘. Пораженный страхом, я иду за нею в 

спальню. Bижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. 

Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит...я стал на 

колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?... Bместо отца моего, вижу  в 

постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая...“ 8 

    

   Odtud je sen dovyprávěn v minulém čase. Toto střídání času, oscilování mezi pozicí vně a 

uvnitř popisované situace (vypravěč – hrdina) dodává popisu snu obrovskou dynamiku a 

emocionalitu, díky které je skutečně možné nazvat ho prorockým.  
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   Prvních pět odstavců a vlastně celá první kapitola jsou čistě vypravěčovým prostorem. 

Stejně jako všechna oslovení potenciálního čtenáře nebo popis historických událostí na 

počátku kapitoly šesté.  První kapitola pojednává o Griňovovi, proto si zde vypravěč dovoluje 

hodnotící postoj, který se dále stává spíše popisným, svědeckým. Po prožitých událostech 

pohlíží Griňov na svou výchovu a své chování (dále i na své první básnické pokusy) s ironií 

a mírným pohrdáním. Příkladem budiž popis Griňovovy opilosti: „Савелъич встретил нас 

на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе.“ 9. To 

alespoň částečně ospravedlňuje zvrat, který s ním Puškin provede. Je jistě namístě poznámka, 

která se v rozborech „Kapitánské dcerky“ občas vyskytuje. Je velmi nepravděpodobné, že by 

v sedmnácti letech někdo „přes noc“ dospěl a činil samostatně velmi náročná rozhodnutí. 

Například Gej u Griňova nenalézá žádná stádia vývoje. Jenže jak sám Gej poznamenává, 

„Kapitánská dcerka“ je „маленький роман“ (Gej 1989, str. 211). Děj je zhuštěný, všechno se 

odehrává mnohem rychleji než ve skutečnosti. Proto musí být vypravěč v některých 

momentech nadmíru stručný nebo oslovit potenciálního čtenáře, aby se nemusel o svých 

pocitech dlouze rozepisovat. Příkladem může sloužit závěr kapitoly čtvrté, který popisuje 

souboj mezi Griňovem a Švabrinem. Této scéně, která by v reálném čase trvala jistě dlouho 

(sám Griňov to tvrdí), je v textu věnován necelý jeden odstavec. Ještě markantnější je tato 

potřeba zakončit scénu (potažmo celou kapitolu) v závěru kapitoly sedmé. Čím je zakončen 

popis přísahy Pugačovovi jako novému caru, popravy kapitána Mironova a nářku jeho 

pozůstalých? Jedním stručným souvětím: „Пугачев уехал; народ бросился за ним.“ 10

   Griňov je součástí těchto událostí. Nemůžeme souhlasit s tvrzením, že Griňov vystupuje 

v textu jako hotový charakter. Ale také netvrdíme, že se jednoho dne probouzí jako nový, 

dospělý člověk. Hrůzné události probouzejí v Griňovovi vnitřní morální potenciál. Dostává se 

do situace, která ho může buď srazit na kolena nebo pozvednout a ve které se všechny lidské 

hodnoty jeví jasnější (Petruninová 1987, str. 285). V takových podmínkách se Griňov také 

bez váhání rozhoduje a činí v důsledcích správná rozhodnutí. Kdoví, zda by za relativně 

poklidného šlechtického života tento potenciál (z části daný jeho postavením) nezakrněl. 

Nejnáročnějším vypravěčovým úkolem je však popsat ty události, jejichž svědkem sám nebyl. 

Tedy setkání Máši s carevnou Kateřinou II. Griňov tu musí fungovat jako profesionální 

vypravěč, zaznamenávající okamžiky, které Griňov-hrdina neprožil. Griňov-hrdina sice mizí, 

nechává však za sebou vypravěčovu potřebu zůstat svědkem událostí. Proto ve čtrnácté 

kapitole nacházíme například tento text, který je vlastním (uměleckým) přínosem Griňova, 

kterého přiznání informací „z druhé ruky“ staví do pozice profesionálního vypravěče: 
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„Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим 

дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно 

выплывали из-под кустов, осеняющих берег.“ 11

 

   Podle Geje je právě svědectví klíčovým slovem při žánrovém posuzování „Kapitánské 

dcerky“. Griňovovo vyprávění je svědectvím (Gej 1989, str. 205). Jeho cílem je zachytit 

určité události tak, jak se z jeho pohledu odehrály. Do těchto událostí znovu zasazuje sám 

sebe, ovlivněn však časovou distancí a uměleckým kontextem.  

    

    Jakou roli hraje ve vztahu ke Griňovovi Puškin jako autor textu? Puškin zůstává nad 

textem, drží si nad ním kontrolu z nadhledu. Samozřejmě jako každý autor je Puškin tvůrcem 

situací, jakkoli věrně jsou založeny na skutečných událostech, které Puškin studoval 

v pugačovských archivech. On vytváří podmínky, ve kterých Griňov-hrdina události prožívá a 

Griňov-vypravěč  je v dalším kontextu zaznamenává. Propůjčuje zároveň Griňovovi 

schopnost cítit harmonii tam, kde by ji jiní možná nedokázali najít. Harmonii vedoucí 

k jakémusi druhu náklonnosti k Pugačovovi, kterou si Griňov po letech uvědomuje a která ho 

nutí vzít do ruky pero. Zároveň však Griňovovi nepřiznává kvality profesionálního vypravěče. 

Propůjčuje mu svůj styl, Griňov většinou píše stručně a lakonicky. Zároveň mu však Puškin 

situaci stěžuje a pod tíhou vzpomínek ho nechává ztrácet odstup z pozice vypravěče a 

propadat se zpět do minulosti. Zřetelné zdůraznění této, řekněme neprofesionality, najdeme 

v poslední kapitole. Jedná se o květnatý popis petrohradského rána, který je v rozporu 

s Puškinovým názorem na prózu: 

  

   „Должно бы сказать: рано поутру - а они пишут: Едва первые лучи восходящего 

солнца озарили восточные края лазурного неба - ах как это все ново и свежо, разве оно 

лучше потому только, что длиннее.“ 12

   

   Přímá moc autora nad textem a jeho vypravěčem je citelná i v dalších momentech. 

Například při rozhovoru Pugačova s dalším příznivcem povstání, kdy Puškin nechá Griňova 

celý rozhovor v přímé řeči převyprávět a ihned na to nesmyslně přiznat, že mu tehdy ani 

slovo nerozuměl. Nebo v humorné situaci, kdy žena kapitána Mironova vypráví, že se Švabrin 

dostal do pevnosti za zabití. Vzal jiného muže za město, stříleli po sobě „…да еще при 

свидетелях!“ 13. Griňov se ani nepozastaví nad tím, že žena neví, co je to souboj nebo 

sekundant. Explicitně je pak autor přítomen v textu na konci, jako vydavatel. Prozrazuje se 
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historickou prací o době Pugačova („История Пугачевского бунта“). Z jeho slov se 

dozvídáme alespoň něco málo o tom, co se po popisovaných událostech s Griňovem stalo. Jak 

tvrdí Bachtin, vypravěč někdy není schopen text ukončit (Griňovovo vyprávění uzavírají tři 

tečky), protože i on je hrdinou. A živoucí člověk prostě nedokáže zakončit sám sebe.  

   Puškin (a díky němu i čtenář) je tím, kdo chápe historické souvislosti hlouběji než v datech 

a konkrétních popisech. „Kapitánská dcerka“ je součástí jeho hledání lidského momentu 

v historii a politice. Griňov pro něj vše zaznamenal. A každé překročení hranice, 

relativizování zákonnosti jednání jednotlivce i protikladnost dobra a zla vede k 

nejednoznačnému vyznění textu a především obrazu Pugačova, kterému se budeme věnovat 

dále. Griňov je důležitým spojovacím článkem, Puškin mu věnuje pozornost (a celou první 

kapitolu) a nakonec mu přiřkne sice stručný, ale šťastný konec. Nechává mu Mášu, protože 

pro něj je nejdůležitější Pugačov. 
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1. 1. 2  Boris Alichanov jako vypravěč a hrdina próz Sergeje Dovlatova 
  

  Ve své stati „Бессмертный вариант простого человека“ rozděluje Viktor Kulle hlavní 

hrdiny (tj. zároveň i vypravěče) Sergeje Dovlatova do následujících skupin  (Kulle, kopie str. 

3 – 4): 

1) Boris Alichanov – 1. varianta autorského dvojníka. 

2) Hrdina textů „Ремеслo“ a „Записныe книжки“ – zde vypráví Dovlatov pod svým 

vlastním příjmením. Absence snahy doslovně odlišit autora od vypravěče je zde 

pochopitelná. Autor chce vystupovat spíše jako dokumentarista.  Ovšem máme-li 

důvěřovat vzpomínkovým pramenům, jsou tyto prózy sestaveny převážně z příběhů a 

vyprávění jiných lidí. Například Asja Pekurovská nepovažuje tyto dva texty vůbec za 

autorská díla Sergeje Dovlatova (Pekurovská 2001, str. 379). „Записные книжки“ 

hlavního hrdinu vůbec nemají a úloha vypravěče by byla navýsost důležitá snad jen 

v případě ústního převyprávění. Zachování jména navíc vyžaduje samotný název. 

3) Hrdina textů „Иностранкa“ и „Филиал“ – jmenuje se Dolmatov, což je nápadně 

slabým výrazem toho, že vypravěč zde nemá být centrem vyprávění. Nápadně slabým 

samozřejmě proto, že to není zcela pravda. Dolmatov figuruje jako mylné oslovení 

vypravěče i v povídkových cyklech „Чемодан“ a „Компромисс“. Valerij Popov 

tvrdí, že Dovlatov musel svého hrdinu v Americe opustit, aby ho zachoval pro 

literaturu (Popov, kopie str. 2). To je možná přehnaná formulace, protože Dovlatov se 

v amerických prózách svého hrdiny nevzdal, spíše ho přizpůsobil jiným okolnostem a 

potřebám. Nechal ho ustoupit z centra pozornosti tím, že mu napsal významnější 

spoluhráče v případě cizinky Marusji a protihráče v případě Tasji a celé konference 

ruské emigrace v novele „Филиал“. Popov má  tedy pravděpodobně na mysli 

konkrétně Alichanova. 

4) Spisovatel Grigorij Borisovič z povídek „Ариел“ a „Игрушка“ – tento hrdina je 

objektem vyprávění (er-forma). Z tohoto posledního autorského dvojníka je cítit jistý 

posun v autorově smýšlení o literární činnosti. Projevují se zde obavy Sergeje 

Dovlatova, které vyjadřuje v rozhovoru nazvaném „Дар органического беззлобия“ 

(Dovlatov 2004, 4. díl), že se celý život stavěl k literatuře možná až příliš vážně.  

   

   V kontextu, kterému se v této kapitole věnujeme, je Alichanov hrdinou-vypravěčem, který 

nás zajímá. Postavu jménem Boris Alichanov najdeme hned ve třech autorových textech. 

Všechny tři příběhy se odehrávají v Sovětském svazu. Poprvé se však s „Borjou“ setkáváme 
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v korespondenci Dovlatova ze služby v armádě. Pro jednu její část se vžil název „Армейские 

письма к отцу“.  

  Dopisy otci z armády sestavila sestra Sergeje Dovlatova, dcera adresáta dopisu Donata 

Mečika, Xana Mečik-Blanková. V předmluvě ve vzpomínaném rozhovoru s otcem píše, že jí 

předal více než sto dopisů (Dovlatov 2003, str. 9). V každém vydání korespondence několik 

epištol schází. V souboru korespondence „Сквозь джунгли безумной жизни“ jich najdeme 

74. Ať již k tomu rodinu autora vedlo cokoli, je jasné, že došlo k jakési rodinné cenzuře, která 

si dala za cíl podpořit koncepcí této části korespondence mýtus jménem Sergej Dovlatov. 

Pekurovská píše, že v sestavě dopisů chybí některé, které se zmiňují kladně o její osobě nebo 

o někom z petrohradských přátel autora (Pekurovská 2001, str. 213). Při realistickém přístupu 

je však možné považovat tuto korespondenci za literární začátky Sergeje Dovlatova. A hlavně 

za počátky jeho prvního hrdiny a vypravěče, Borise Alichanova.  

    Publikované dopisy jsou datovány od 30. června 1962 do podzimu 1963. Najdeme v nich 

mnoho veršů, které Dovlatovovi, podle jeho slov, v horších časech pomáhaly a zhudebněné 

ho v lágru činily velmi populárním. Z počátku nechtěl, aby je někdo v Leningradě četl, jeho 

vlastní mínění o nich bylo proměnlivé. Již zde se projevuje snaha autora, zlehčovat kvalitu a 

význam své tvorby. Svou budoucnost vidí v próze a dokonce podniká první prozaické pokusy, 

které však končí mezi odpadky. Do básní se snažil promítat své prožívání z měsíců služby, 

ačkoli v samotných textech dopisů se často objevuje ujištění, že vše je v pořádku, že nic 

nepotřebuje. Na nejhorší události z lágru nevzpomíná, nechce děsit blízké doma. Ačkoli 

„Зона“ vznikala později, jsme už tady jejímu vypravěči  velmi blízko, ani on nechce využívat 

šokující scény z tamního života. Právě pro jejich automatickou působivost, která nepotřebuje 

umělecké zpracování.  Ačkoli určitá proměna ve vědomí autora se projevuje až v závěru, již 

ve čtvrtém dopise poznáváme jedno ze stěžejních témat díla Sergeje Dovlatova, kterým je 

pořádek (chaos, norma): 

 

„И скука, проклятая скука 

Сильней с каждым днем и сильней  

Земля тоже вертится, сука! 

И нет порядка на ней.“ 14

 

   Další z básní předznamenává téma odvahy a hrdinství, které najdeme v cyklech „Зона“  

(odvaha Alichanova vzbuzuje až sebevražedné asociace) i „Компромисс“ (kdy už hrdina ani 

neví, co kdysi za odvahu považoval). V této době je pro Dovlatova hrdinství spíš přítěží, 
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protože může člověku brzy přerůst přes hlavu. Navíc už zde je naznačena skutečnost, která 

Dovlatova celý život udivovala, – beztrestnost (безнаказaнность) člověka, který se nechová 

tak, jak by měl. Tedy jeho samotného. 

 

„А я был храбр, мне было все равно 

Меня за это уважала охра 

Мне от рождения было суждено 

Не от ножа, а от любви подохнуть.“ 15

 

   Jeden z dalších úryvků sahá ještě dál do budoucnosti, a to až k puškinskému textu  

„Заповедник“. Genis píše, že ještě před touto prózou plánoval Dovlatov napsat článek o jeho 

řediteli Gejčenkovi s názvem „Прогулки с Дантесом“. Dantese nazývá „svým hrdinou“ a 

s humoristickou nadsázkou naznačuje, že ne pro každého byl (a je) Puškin géniem. Třeba 

z nevzdělanosti. V puškinské rezervaci je tomu spíše naopak, tam je pro zaměstnance slepé, 

zdegenerované zbožňování Puškina znakem vzdělanosti. 

 

 „А тот не читал 

Его стихотворений 

Не знал он ни черта 

Про то, что Пушкин - гений 

...Откуда мог он знать 

Что дураки и дуры 

Когда-то будут звать 

Его врагом культуры.“ 16

 

   Básně Dovlatov občas posílal do oblastních periodik. Drobné honoráře ho dovedly 

k tvrzení, že chce dosáhnout toho, aby mu psaní vydělávalo na salám. Podle Genise měl 

Dovlatov celý život ambivalentní vztah k penězům. Ve vztahu k bohatým uměl být 

sarkastický a podezřívavý, ale sám měl tendenci považovat peníze za atribut úspěchu, včetně 

úspěchu literárního (Genis 1999, str. 60). Z armády si Sergej Dovlatov podle korespondence 

odnesl mnohé. Poslední dopis je jakýmsi filosofickým shrnutím dosavadní autorovy životní 

zkušenosti. Poznal, že strach je člověku dán přírodou (o strachu chtěl napsat detektivní 

povídku). Pocítil, co znamená uvědomit si vlastní nitro v jeho negativních projevech. Kdyby 

prý existoval přístroj schopný zaznamenat naše niterné pohnutky, lidé by odmítli poznávat 
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sami sebe. Největšího hrdinství je člověk schopen v opilosti, kdy je omezen jeho strach a 

sebeláska. Podobný účinek by mělo vyvolávat i umění, což je idealismus, který u Dovlatova 

nenacházíme často. Přirozenost jedince je totiž neměnná, mění se pouze okolnosti (totéž 

čteme v textu „Зона“). Spolehnout se člověk může pouze na pokrevní příbuzné (na dálku 

došlo k rozkolu Dovlatova s jeho leningradskými přáteli). Konec vskutku pesimistický. Ale 

v textech najdeme roztroušené sentence, které nás odkazují přímo k budoucímu Dovlatovovu 

spisovatelství. Lágr pro něj byl dobou upřímných citů a činů, i když se bál, aby se z něj 

nestalo zvíře. Naučil se totiž být klidný v krajních situacích, a hlavně jeho vztah k okolí se 

stal z části žertovným. V lágru se naučil psát na psacím stroji, neboť mu byla svěřena 

knihovna. Psal (nebo se o to alespoň snažil) a do hloubky poznal život v lágru v naději, že o 

něm jednou napíše, spoléhaje se na paměť a poznámky. „Зона“ skutečně obsahuje úvahy o 

filosofujících zločincích (Kupcov) a další výše zmíněné stručné náznaky literárních motivů.  

   Valerij Popov v eseji „Писатель и его герои“ rozvíjí tezi, že každý spisovatel zpracovává 

jistým způsobem sám sebe. Odchod do armády byl pro Dovlatova prvním (násilným) krokem 

k jeho hrdinovi a zároveň k sobě samému. Také ke snaze udržet si od hrdiny dostatečný 

odstup, což mu umožnil i rozchod s původními přáteli, kteří žili v absurdním světě jeho 

hrdiny (Popov, kopie str. 1).  Dodáváme jen, že tento náročně udržovaný odstup byl jedinou 

cestou k autorskému nadhledu a ironii. A doslovně je tento odstup vyjádřen v posledních 

dopisech, kdy o sobě Dovlatov mluví ve třetí osobě, jako o Borjovi. Xana Mečik-Blanková se 

domnívá, že to bylo jakési krycí jméno pro pasáže, kde se mluví o převelení blíže k domovu 

(Dovlatov 2003, str. 86). Asja Pekurovská ve svých pamětech namítá, že jako Boris Dovlatov 

vystupoval ze strachu z otcovy reakce na návrh, že by se Sergej přestěhoval do jiného města. 

Snad k matce, kde již žila jeho nastávající žena Lena, ale Pekurovská se do svých vzpomínek 

zaplétá a neformuluje žádný závěr (Pekurovská 2001, str. 202). Takže ať už Boris jako objekt 

Sergeje Dovlatova vznikl z jakéhokoli důvodu, neopustil svého autora v dalších dvou dílech.  

 

    

   Mark Lipoveckij ve stati „Учитесь, твари, как жить“ (Знамя, 1997, NO 5, str. 199–212) 

vychází při rozboru cyklu „Зона“  z předpokladu, že jedním z rysů ruské literatury (jako 

součásti ruské kultury) je to, že trpí „paranoidním dilematem“, které ji nutí oddělovat 

beletristiku od vážné literatury. Ta si klade za cíl pozitivně působit na život. Promítá do života 

svůj vlastní ideál, v jehož rámci následně život hodnotí. Vytváří tak iluze a deziluze. 

Chronotop lágru podle Lipoveckého v mnoha ohledech kopíruje funkci chronotopu války v 

literatuře socialistického realismu. Jako příklad uvádí Solženicynův závěr, že lágr spojuje lidi 

 16



různých sociálních vrstev, vytváří prostředí pro porozumění a jeho prožití pozvedá charakter. 

Šalamov hodnotí zkušenost lágru jako jednoznačně negativní a svět myšlenkových iluzí 

klasické literatury převádí jeho spisovatel v lágru do konkrétní až naturalistické podoby. 

Ačkoli je chronotop lágru pevně ohraničen, je zároveň i univerzálně symbolický. Proto se 

Dovlatov ve své knize vyjadřuje v tom smyslu, že nechce být podobný ani jednomu z výše 

uvedených autorů. V jeho textu chybí  jednoznačné protiklady a závěry. Při těchto 

východiscích je Lipoveckého stať jedním z nejcennějších zdrojů při rozboru textu Sergeje 

Dovlatova, protože upozorňuje na to, že nejde pouze o prolínání dvou světů (dozorci – 

vězni), ale o složitější strukturu, na jejímž povrchu se formuje jedna ze základních součástí 

Dovlatovova světonázoru – role absurdity v lidském životě. Zároveň staví na pevnou půdu 

teorii, v níž Dovlatov připodobňuje fungování lágru k fungování sovětského státního zřízení a 

základy „lágrového“ umění k principům socrealismu (např. potřebu až fotografické 

realističnosti). Nejvýraznějším odkazem na socialisticky realistickou literaturu je samozřejmě 

inscenace hry „Кремлевские звезды“ a její působení na Alichanova a vězeňské publikum: 

 

„Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, 

небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы...От 

слез я на минуту потерял зрение.“ 17

 

   Tento stav, u hrdiny Dovlatova dosti nezvyklý (ztotožnění se svou zemí), vyvolává hra o 

hrdinech VŘSR, což je nejen důkaz výše zmíněné teorie, ale také výborný příklad absurdity 

života. Absurditu považuje Lipoveckij za univerzální princip života (realizovaného 

v hranicích lágru), absurdita umí integrovat a odhalovat podstatu věcí.  „Представление“, 

nejmladší a  nejlepší povídka z cyklu,  je celá o absurditě. Výstižný příklad:  

 

„- Если артист фальшивил, Станиславский перерывал репетицию и говорил - не 

верю!.. 

- То же самое менты говорят, - заметил Цуриков.“ 18

 

      „Зона“ je uvedena prohlášením autora, že všechno v knize je skutečné, vymyšlené jsou 

jen nepodstatné detaily a všechna podobnost s realitou je zlomyslná. Lze ho považovat za 
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přiznání, ale jen s velkou opatrností. U Dovlatova totiž neexistují nepodstatné detaily, jeho 

vidění světa je založeno na detailech. 

    Kniha je sestavena z patnácti dopisů vydavateli a čtrnácti povídek. Dopisy jsou datovány 

4. 2. 1982–21.6.1982 a adresovány Igoru Jefimovovi, majiteli emigrantského nakladatelství 

„Ermitáž“. Jedná se o dopisy fiktivní (korespondence Dovlatova s Jefimovem byla vydána). 

V textu hrají dvojí roli. Zaprvé zdůrazňují časovou distanci mezi vznikem povídek a jejich 

vydáním. Tato informace je samozřejmě velmi relativní. Je vedlejší, zda povídky vznikly ještě 

za autorova pobývání v armádě, v SSSR či až v USA („Представление“ nebylo součástí 

prvního vydání). Perfekcionista Dovlatov by je těžko nepodrobil přísnému přepracování před 

vydáním, protože z korespondence víme, že po letech s nimi nebyl již tak spokojen. Časová 

distance zde zdůrazňuje vzdálenost mezi autorem a hrdinou. Autor dohlíží na svého hrdinu, 

na jeho hodnoty, které jsou do jisté míry jeho tehdejšími hodnotami. „Tehdy“ možná 

neoznačuje přímo dobu služby v armádě. Může se jednat o hodnoty z doby pozdější, 

každopádně jsou však demonstrovány skrze obraz lágru. Zároveň je tento proces ohlížení se 

snahou utvrdit se ve svém estetickém a životním směřování (Kulle, kopie str. 3). Za druhé 

autor v dopisech hodnotí a popisuje to, co v povídkách naznačuje třeba jen jednou větou nebo 

co jakoby sublimuje nad textem. Tak je to i s úvahami a popisy lágrového jazyka, který je 

kořením jazyka hrdinů povídek.  

   V prvním dopise autor upozorňuje, že „Зона“ není uzavřené dílo, ale jen neorganizovaný 

materiál, má jen jediného hrdinu a dodržuje jednotu místa a času. Plně ve stylu Sergeje 

Dovlatova: nic z toho není pravda. V jeho dílech nikdy není jen jeden hrdina, ale jeden mezi 

všemi. A nikdy nic v textech Dovlatova není neorganizované. V dalším dopise popisuje autor 

proměnu, kterou prošel během služby v armádě. Býval mladý, spokojený se svým životem po 

kinech a kavárnách, miloval a utrácel. Brzy po nástupu do služby poznal, jak hluboko člověk 

může klesnout a jak se dokáže radovat z těch nejdrobnějších a nejběžnějších maličkostí. 

Detail a drobnost hraje i nadále velkou roli v autorově díle. Poznal, že svoboda neexistuje 

jen v jedné formě a že vztah dobra a zla je všude stejný. V náročných podmínkách plných 

násilí, ale i překvapivě kladných emocí možná ještě nedospěl, ale prozřel. Stejným procesem, 

náhlým a nevyhnutelným, prošel Griňov během Pugačovova povstání. Ve třetím dopise je 

popsán okamžik, ve kterém se rodí spisovatel: 

 

 „У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет. Я хорошо 

помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал 

думать о себе в третьем лице.“ 
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„Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха. Когда на моих 

глазах под Ропчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали. 

Конечно, в этом есть значительная доля аморализма.“ 

„Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. 

Дополнением, без которoго жизнь оказывалась совершенно непотребной.“ 19

 

   V těchto několika větách je řeč nejen o vzniku autora, ale také literárního hrdiny. Zde 

dochází k tolikrát upomínanému ústupu autora stranou, odkud se dále dívá na svého hrdinu. 

Také zde podle Lipoveckého autor naznačuje skutečnost, že lidské vědomí a reálná skutečnost 

jsou dvě paralelně fungující oblasti, které na sebe nemusejí mít žádný vliv. A někde mezi 

nimi vzniká tvorba, psaní. Pokud později, v textu povídky, hrdinovi připadá, že jen pohybem 

tužky lze měnit skutečnost, po nabyté životní zkušenosti autor tuto možnost vylučuje. Jde o 

dva světy, kdy jeden může doplňovat druhý, nikdy ho však nemůže měnit. V tom se Dovlatov 

distancuje od jakýchkoli výchovných či spásných cílů svého psaní. Takových cílů, kterým 

měla sloužit tvorba mnoha autorů devatenáctého století, samozřejmě vyjma Puškina 

(Lipoveckij 1997, str. 205). Dovlatov se nestal lhostejným jako zvíře, jak se obával 

v dopisech otci, ale pochopil, jak jednoduše se z pocitu harmonie (kterou celý život hledal) 

může stát lhostejnost. Ta je o to nebezpečnější, že každý člověk je schopen konat jak dobro, 

tak zlo, a s měnícími se podmínkami se mohou jeho činy stát i svévolnými. Z toho pramení i 

blízkost vězňů a dozorců, jejich zaměnitelnost, která vystupuje jako jeden z hlavních závěrů 

textu a jistě závěr nejzjevnější a nejbanálnější. Člověk je schopen hrdinských i hrůzných činů. 

Autor nechce psát fyziologické črty o monstrech, ale příběhy o životě lidí. Dopisy končí 

přiznáním, že povídky jsou hodně o autorovi samotném. Nevybral si psaní sám, psaní si 

vybralo jeho. Jestli udělal lágr Dovlatova spisovatelem, pak „Зона“ udělala Borise 

Alichanova jeho nejzajímavějším autorským dvojníkem. Proměna vlastního života v literární 

syžet je přiznáním, vztahujícím se na celé autorovo dílo. Dovlatov zpracovával a vyprávěl 

nejen svůj život, ale i to, co do něj přinesli jiní. Takový postup vyžaduje víru v samostatnost 

literárního umění (Kulle, kopie str. 2), které neovlivňuje objektivní skutečnost, jen ji nechává 

promlouvat skrze subjektivní vidění vypravěče. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy 

zobrazené subjekty takový vztah k fiktivnímu vyprávění nemají a nechápou. Tento bod byl 

zdrojem mnoha konfliktů v osobním životě Sergeje Dovlatova.  

   Dovlatov nesvěřuje Alichanovovi roli vypravěče ihned. První dvě povídky vypráví sám 

autor z pozice vševědoucího vypravěče. Pouze zájmeno my na konci druhé povídky dokazuje 

tušenou skutečnost, že vypravěč je součástí příběhu. Třetí povídka vypráví o dozorci jménem 
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Boris Alichanov v er-formě. Alichanov byl jedním z dozorců, který plnil své povinnosti, a 

proto mu byla svěřena izolace pro nebezpečné vězně.  Nebyl ani tak odvážný, jako spíš 

schopný přicházet o zdravý rozum v kriticky nebezpečných situacích. Toto zlehčování 

odvahy, nedůvěra v hrdinství se objevuje již v dopisech otci i v epizodě s Alichanovem z 

cyklu „Компромисс“. Alichanov je všem cizí, vězňům i dozorcům. Opět zde máme onu 

pozici stranou všech, která umožňuje pozorovat okolní život. Boris je inteligentní a ignoruje 

autority s vědomím, že nemá co ztratit. Nevěří v Boha. Dovlatov Alichanova prakticky 

nepopisuje zvnějšku, což nás znovu odkazuje k Bachtinovu popisu omezení sjednocení 

vypravěče a hrdiny (a ke Griňovovi). Toto platí pro Dovlatovovy autorské dvojníky obecně, 

jejich vnějšková podoba s autorem je vyjádřena maximálně narážkou na jejich výšku nebo 

tmavší pleť. Od čtvrté povídky se Alichanov stává vypravěčem, vyprávění přechází do ich-

formy. V páté povídce se objevuje recidivista Kupcov. Alichanov cítí mezí sebou a 

Kupcovem jakési spojení, vidí ho jako svého dvojníka, protože v něm vzbuzuje emoce, které 

nikde jinde v lágru nenašel: 

    

„Что рецидивист Купцов (он же - Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог и необходим. 

Что он - дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего 

идеализма. Что мы - одно. Потому что так ненавидеть можно одного себя.“ 20

 

   V jejich vztahu se personalizuje blízkost postavení dozorce a vězně v lágru. Kupcov jako 

„вор в законе“ odmítá pracovat, protože mu tak velí nepsaný zákon zločinců. Jedná se o 

jakousi tradici, jejíž dodržování pomáhá Kupcovovi udržet si jistý typ lidské důstojnosti. 

Kupcov jedná dle fráze „Надо по закону“ (Dovlatov 2004, 2. díl, str. 58). Tutéž frázi pronáší 

později Alichanov (Dovlatov 2004, 2. díl, str. 103). Pro Alichanova se v této frázi skrývá 

taktéž snaha zachovat si lidskou důstojnost sám před sebou a zároveň zdravý rozum. To pro 

něj znamená držet se služby, povinnosti v podobě dozoru nad vězni. Přesvědčen, že jeho 

liberalismus ve vztahu k vězňům zachází příliš daleko, snaží se jednat „správně“. Ačkoli cítí, 

že sám není v životě bez viny. Proto chodí zónou v noci a snaží se překovávat strach (téma, 

kterým se Dovlatov chtěl zabývat v dopisech otci). Příkladem poslouží scéna, ve které chce 

Alichanov za každou cenu zabránit tomu, aby vězni hráli karty o peníze. Přemýšlí, že by mohl 

v klidu sedět a poslouchat vyprávění o lásce, ale jde do baráku mezi nebezpečné zločince a 

zabavuje jim vsazené peníze. Celé toto vyprávění je vedeno v přítomném čas, jako součást 

střední části dané povídky. Poslední momenty před ztrátou vědomí již popisuje vypravěč 

 20



v čase minulém, ve kterém dokončí celou kapitolu. Krátká scéna působí velmi dramaticky, 

zdůrazňuje skutečnost, že Alichanov až nepochopitelně riskuje se svým životem. 

 

„Я иду к воротам. Бережно, как щенка, несу за пазухой деньги. Ощущаю на своих 

плечах тяжесть всех рук, касавшихся этих бумажек. Гореч всех слез. Злую волю... 

   Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг стало тесно. Чужие тени кинулись под 

ноги. Мигнула лампочка в проволочной сетке. И я упал, не расслышав собственного 

крика...“ 21

 

   Tato situace je jednou z vylíčených možností, jak může dozorce přijít o život. Může ho 

zastřelit dokonce i důstojník na hlídce, který se ho v noci lekne. Toto nebezpečí ale dává 

Alichanovovi smysl. Není projevem idealismu, je to součást obranné reakce a hledání 

pořádku ve světě chaosu. Plní své povinnosti, aby definitivně nepřišel o rozum. Může přitom 

zemřít, ale smrt prostě k lágru patří. Alichanovovo chování poukazuje na to, že i v lágru 

existuje svoboda. Vnitřní svoboda, svoboda rozhodnutí. I Kupcov si může raději useknout 

prsty, než aby pracoval.   

   Smrt a život se ve vyprávění a ve vypravěčově vědomí střídají velmi rychle, takže přestávají 

být unikátní (Bogdanovová 2004, str. 173) a v podstatě i stát v opozici. Toto ilustruje i malý 

fragment o „náhodné“ smrti, ke které dojde při práci. Taková smrt není hrdinská, není 

tajemná, je vpravdě banální. O to více je skličující. Připomíná, že smrt jako fakt existuje 

všeobecně, nejen v omezeném prostoru lágru. V rámci atributů postmodernismu vykládá 

Bogdanovová i vztah autor – hrdina. Jedním z atributů poetiky postmodernismu (kam 

Dovlatova řadí) je totiž absence pevných a jasných hranic, v postmoderním myšlení chybí 

jednoznačné opozice. Smrt – život, bílá – černá, dobro – zlo…Vyprávění v ich-formě 

naznačuje, že hrdina byl svědkem událostí. Předává vlastní dojmy, je součástí 

vyprávění. Právě zde je třeba hledat kořeny Dovlatovova pseudo-dokumentárního žánru. 

Dovlatov Alichanova na začátku představuje, aby čtenáři ukázal, že Alichanov je díky své 

schopnosti stát stranou všech (je všem cizí) této role hoden. Alichanov sám se z pozice 

vypravěče čtenáři nepředstavuje, nepopisuje. Alichanov je součástí vyprávění, aby mohl 

popsat svět kolem sebe. Občasnou identifikací s vypravěčem (nedokončená studia, rozvod) se 

Dovlatov jako autor také stává jeho součástí, proto se ve své tvorbě, veskrze fiktivní, 

nevzdaluje realitě, ale přibližuje se jí (Bogdanovová 2004, str. 175). Alichanov pomocí 

malých portrétů a příběhů popisuje svět, jenž je zdánlivě ohraničen plotem.  Je tolik podobný 
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sovětskému zřízení, že je v něm třeba zachraňovat i donašeče a tlumit hlasitou kritiku režimu. 

V lágru může být člověk považován za statečného, protože pije vodku bez zajídání (dále 

„Компромисс“), ale i za blázna, protože se snaží dělat svou práci. Před všudypřítomným 

nebezpečím je možné se zachránit, lepší je ale vždycky utéct. Ve světě, kde si jsou vězni a 

dozorci tak podobní, že Alichanov nakonec končí po pitce svázaný na zemi. Cestou k 

potrestání na něj jeho kamarád míří zbraní, ale Alichanovovi připadá, že hlaveň míří na viníka 

všech jeho problémů, kterému se sám nestihl podívat do obličeje. Jednoduchým závěrem 

poslední kapitoly je to, že jediným viníkem je on sám. Jako se všechny příběhy Sergeje 

Dovlatova odehrávají v omezeném prostoru (lágr, Puškinohoří, Brighton Beach v New 

Yorku), vždycky v zhuštěné formě zobrazují absurditu lidského světa a života. 

 

„Наконец, абсурд подрывает для такой принципиальной характеристики 

параноидального сознания, как фиксация на теоретической абстракции: абсурд 

материализирует любую абстракцию с полностью до наоборот, превращая оппозиции  

в оксюмороны.“ 22

 

   Skrze Alichanova jako vypravěče – hrdinu v povídkách a v autorském komentáři v dopisech 

vyjadřuje Dovlatov nejjasněji a nejkomplexněji svůj světonázor. Ve světě jeho hrdiny nejsou 

andělé ani monstra („Компромисс“), protože dobro a zlo nemohou existovat odděleně. 

Každý člověk je schopný obojího. Světem vládne chaos nebo lépe řečeno absurdita, která činí 

z hledání harmonie celoživotní cestu plnou překážek. Přitom je schopna ji vytvářet 

v jednotlivých momentech, ostrůvcích splynutí s okolním světem („Представление“). 

Alichanov dal autorovi možnost nahlížet na konkrétní projevy života z dvou různých 

časoprostorů (sovětský lágr – emigrace v USA). 

 

   Jako první z děl, kde se objevuje Alichanov, byl vydán cyklus povídek „Компромисс“. 

Chronologicky však tento Alichanov patří spíše až za hlavního hrdinu povídek z lágru. 

„Компромисс“ vypráví o Alichanovovi v třetí osobě. Vypravěč ho navrhne kolegyni do 

pořadu o výjimečných lidech. Byl dozorcem v lágru (logická návaznost), nyní žije 

v obrovském nepořádku, zavalen papíry, knihami a neumytým nádobím. Je to lingvista a 

zabývá se ruským щ a jeho fonematičností. Reportérka se ho ptá na službu. O službě se 

Alichanovovi zjevně příliš mluvit nechce. Prý se tam pilo. Dokonce otázku, vztahující se 

k jeho odvaze, si spojuje s alkoholem (vzpomeňme na kapitána Tokara z textu „Зона“). 

Považuje se svým způsobem za disidenta (tj. má dluhy, platí alimenty a pije).  
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   „Компромисс“ jako celek je vystižen již ve svém názvu, Alichanov jako jedna z postav 

jednotlivých povídek do tohoto pojmu nezapadá. Kompromis je východiskem z konfliktu, ale 

Alichanov se v žádné konfliktní situaci nenachází. Sám Alichanov je jakýmsi výsledkem. 

Pokud ho vztáhneme k pozdějšímu Alichanovovi a usoudíme, že s ohledem na téma lágru, 

alkoholu a vůbec na celkovou provázanost autorova díla, nemáme jinou možnost, zjistíme, že 

je pouhým stínem. Pouhým vyprázdněným pozůstatkem vypravěče, který nemá právo být 

ničím větším než epizodní postavou. Možná je ztělesněným následkem těch hrůz lágrového 

života, které se předchozí Alichanov snaží ve svém vyprávění zastřít. Je tou verzí, která 

nezačala psát povídky nebo poezii, ale (jen možná) se zabývá něčím tak relativně přízemním, 

jako je souhláska щ. Dokonce není schopen dokončit větu, je nervózní a dost možná nemocný 

(alkohol zanechal stopy na srdci).  Stav hrdiny vypravěč vystihuje v podstatě v jednom 

jediném slově: „Затеял какой-то несуразный безграмотный возглас и окончить его не 

сумел...“ 23. Uvážíme-li  dobře zdokumentovanou „závislost“ Sergeje Dovlatova na 

dodržování gramatických norem, správné výslovnosti a jeho schopnost se přitažlivě 

vyjadřovat, mluví slovo безграмотный samo za sebe. Alichanov je člověk žijící na takové 

úrovni, že autor ho nepovažuje za hodna hlubší či rozsáhlejší pozornosti, jen jakéhosi náznaku 

soucitu. Vepsal mu však na pouhých třech stranách textu dvě repliky, které přímo odkazují 

k závěrům lágrové zkušenosti autora. Skrze ně prosvítají zbytky zapomenutých životních 

postojů, které nabyl hrdina a vypravěč příběhů z lágru. Reportérka si myslí, že vězni jsou 

hrozní lidé. Na to Alichanov reaguje slovy „люди как люди“ 24. Tato prostá, stručná a 

zdánlivě nenápadná formulace přesně vystihuje postavení Alichanova mezi dvěma světy, 

které jsou protikladné a odlišné jen formálně (svět dozorců a vězňů). Lidskost se vytrácí a 

naopak se projevuje na obou stranách, dozorce může zabít stejně jako vězeň. To potvrzuje i 

další dialog:  

 

„- Вы охраняли заключенных. 

 - Мы больше себя охраняли.“ 25

    

   Dozorci chránili spíše sami sebe před vězni i před ostatními dozorci. Ale také před sebou 

samotnými. To není hra s významem slov, охранять v obou případech znamená střežit, 

hlídat, nikoli ochraňovat. 

   I přes tyto záblesky minulosti představuje tento Alichanov vývojovou linii hrdiny, která 

skončila ve slepé uličce. Alichanov, blízký svému autorovi, pokračuje jiným směrem a 
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setkáváme se s ním v novele „Заповедник“, které bude v rámci této práce věnována 

samostatná kapitola. 
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1. 2  Projevování autorova světonázoru skrze postavy 
 
1. 2. 1  Pugačov 

 

   O. I. Vidovová v knize „А. С. Пушкин и русский ренессанс“ řadí mezi myšlenky, které má 

Puškinovo dílo společné s myšlením epochy renesance, lásku k člověku (antropocentrismus) a 

rovnováhu. Uvádí mnoho příkladů, resp. hrdinů Puškina, které je možné označit za renesanční 

osobnosti. Lidská osobnost se v době renesance rozvíjí v individualitu, jež hledá své vlastní 

štěstí („Маленькие трагедии“) a jejíž výjimečnost se nakonec projevuje v momentě 

překonání nízkých vášní. Existuje ve fyzické a duševní jednotě (Vidovová 2004, str. 151).  

Pugačova autorka nezmiňuje hned z několika důvodů. Za prvé se vůbec nevěnuje próze a za 

druhé není Pugačov tvůrcem. Například Mazepovi přisuzují pověsti autorství několika písní. 

V postavě Mazepy hledá Puškin v poémě „Poltava“ dle názoru Vidovové kořeny zla přímo 

v lidské přirozenosti, ukazuje, že rozvoj individuální osobnosti ještě nezaručuje lidské štěstí. 

Ačkoli u Pugačova z „Kapitánské dcerky“ se mluví spíše o hledání dobra mezi 

všudypřítomnou hrůzou a násilím, výchozí předpoklad je tentýž. Jedná se o dialektiku rozvoje 

lidské duše, která si v sobě nese dobro i zlo. Otázkou je, kterým směrem se rozvíjí. Polarita je 

také jedním z atributů renesančního myšlení (Vidovová 2004, str. 86).  

   Puškin strávil nad studiem archivu Pugačovova povstání dlouhou dobu, aby vytvořil 

historickou práci s názvem „История Пугачева“. Její název byl carem změněn na 

„История Пугачевского бунта“. Pozměněný název, aniž by to jistě bylo carovým 

záměrem, vystihuje spis lépe než název původní. Nejde totiž v první řadě o Pugačova, ale o 

popis celé historické události. Puškin píše o pasivitě carských vojsk, o velitelských 

schopnostech jednotlivých osobností, o obsazených městech trpících hrůznými násilnostmi či 

hladem. Pokud jde o Pugačova, v kontextu celého povstání ho Puškin zobrazuje takového, 

jakého ho našel v archivech, v lidových pověstech a ve vzpomínkách pamětníků povstání. 

Popis jeho vzhledu se například téměř shoduje s popisem v „Kapitánské dcerce“: 

 

„Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала 

седеть.“ 26

 

„Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. B черной бороде его 

показывалась проседь.“ 27
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   Pugačov byl vybrán jajickými spiklenci do čela povstání, protože byl troufalý a rozhodný. 

Neměl však nad nimi žádnou moc, nejednal bez jejich svolení. Oni naopak postupovali bez 

jeho vědomí a často proti němu. Jeho poradci ho také nakonec vydali spravedlnosti. Pugačov 

byl navíc divoký, několikrát v opilosti málem padl do zajetí. Puškin se sice setkal i 

s pamětníky, kteří na Pugačova nevzpomínali ve zlém, ale ve spise popisuje s historickou 

přímostí hrůzy, které se během povstání odehrávaly. Jakési zobecnění těchto násilností a 

jejich následků najdeme v kapitole třetí: 

 

„Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поручение разбойникам. 

Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами 

расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев.“ 28

   

   Jednou k sobě Pugačov vzal krásnou mladou ženu a jejího malého bratra, kterým povstání 

vzalo rodiče. Jeho suitě se to však nelíbilo a Pugačov jim oba dva vydal k zastřelení. 

V „Kapitánské dcerce“ najdeme několik podobných situací, které autor popisuje v historii 

povstání. V osmé kapitole se dozvídáme, že Pugačov omilostnil pastora, který mu kdysi na 

ulici dal almužnu a během pár dní mu dovolil opustit tábor (Griňov). Důstojník Bašarin byl 

osvobozen před popravou a přešel na stranu povstání (Švabrin). Důstojník Děržavin se 

v Saratově snažil zburcovat vojsko k aktivnímu útoku, byl ale neúspěšný (Griňov 

v Orenburgu). Povstalci  však nedovolovali Pugačovovi držet si u sebe oblíbence. Písaře, 

kterého Pugačov osvobodil pod šibenicí a vzal k sobě, potají uškrtili a hodili do řeky. Je tedy 

zjevné, že Puškin vycházel ze skutečných událostí, ale Griňovovi připisoval jinou motivaci a 

jiná (šťastná) východiska z konfliktních situací. Potřeboval vypravěče držet blízko Pugačova, 

aby jej mohl vyobrazit takového, jakého si vytvořil v mysli umělecké, nikoli historické. I 

v textu „История Пугачевского бунта“ najdeme momenty, jež mohou k domněnkám o 

dobru v duši zločince vést.  Je to například jeho pláč po zatčení, jeho omluva lidu před 

popravou nebo jednoduše jen kožich z berana, ve kterém byl Pugačov popraven. Vzpomeňme 

na „vlka v rouše beránčím“, tedy na někoho, za jehož dobrotou tušíme zlou podstatu. Puškin 

se vydal opačnou cestou, začal hledat lidské dobro v člověku, kvůli kterému zemřely tisíce 

nevinných lidí.  

   Pugačov z „Kapitánské dcerky“ je samozřejmě mnohem detailněji propracovanou 

postavou. Jeho charakter se projevuje v jeho činech, slovech a ve vztahu ke Griňovovi. Tento 

vztah je vyjádřen i ve slovech, kterými Griňov-vypravěč Pugačova pojmenovává. Sestavme 

z hlavních z nich jednoduchý názorný řetězec: „Вожатый - Бродяга – Пугачев -  
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cамозванец -  разбойник – Емеля“.  „Вожатый“ je Pugačov pro Griňova v momentě, kdy 

ho vyvede z bouře, aniž by odhalil svou pravou identitu. Ve stejné kapitole ho nazývá 

tulákem, když si ho dobře prohlédne. Samozvancem nazývá Griňov Pugačova předtím, než 

v něm v pevnosti pozná onoho tuláka, a dále v textu se toto označení střídá se 

samozvancovým příjmením. Čtenář je tak stále utvrzován v tom, že Griňov ví, s kým má tu 

čest. Označení разбойник vychází z vypravěčova pera až s jakousi roztomilostí. A Jemelja, 

tedy velmi osobní oslovení křestním jménem, pronáší Griňov ve chvíli, kdy myslí na 

Pugačovovu (nevyhnutelnou) popravu. V tomto vztahu je od počátku naznačena jakási 

iracionální náklonnost, která se s každou kapitolou stupňuje a vrcholí, ačkoli je Griňov 

svědkem hrůzných následků povstaleckého tažení. Při přísaze v obsazené pevnosti Pugačova 

nepozná, ačkoli ho při prvním setkání detailně popsal. Tuto situaci je možné založit na tom, 

že Pugačov působil jinak, jako „car“. Ale Puškin spíše i přes jistou nepravděpodobnost takové 

situace potřeboval, aby ho Griňov nepoznal. Bylo třeba, aby prožil hrůzu blížící se smrti a 

poprav svých přátel, aby poznal nejhrůznější projevy povstání a jeho vůdce. Tímto způsobem 

je jasně zvýrazněn rozpor mezi těmito okamžiky a kouzlem (Cvetajevová 2001, str. 90), které 

v jiných situacích Griňova s Pugačovem sbližuje. Například na hostině, kde povstalci zpívají 

lidovou píseň o šibenicích, a v následném rozhovoru zapůsobí samozvanec na Griňova tak 

silně, že ten si na svou milovanou Mášu vzpomene až druhý den ráno. U další večeře připadá 

Griňovovi Pugačovovo chvástání se svými „úspěchy“ dokonce zábavné, velmi jednoduše 

zahání vzpomínku na popravy v pevnosti. Kladné rysy postavy Pugačova se projevují 

postupně, narůstají s každým setkáním obou hrdinů (Gej 1989, str. 220). A co je hlavní, 

projevují se nikoli v historických událostech, nýbrž v čistě lidském vztahu: 

 

„Но бог видит, что жизнью моей рад я бы заплатил тебе за то, что ты для меня 

сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты 

мой благодетель.“ 29

 

   Zde Griňov naprosto jasně odděluje svůj vztah k Pugačovovi od svého vyznání či 

společenského postavení, ke kterému patří čest a věrnost carskému trůnu. Jeho vděčnost a 

náklonnost jsou tak silné, že by obětoval svůj život. Cítí, že Pugačov se žene do nevyhnutelné 

záhuby, a  chtěl by ho zachránit. Zachránit člověka, který je pro každého jen strašným 

zločincem. Proto po letech nedokáže neříct pravdu.  

   Pugačova „Kapitánské dcerky“ psal Puškin podle názoru Mariny Cvetajevové pro sebe. 

Puškin je tím, kdo si přeje být blízko Pugačova, kdo je jím okouzlen (Cvetajevová 2001, str. 
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92). Proto je k divokému mužikovi Puškin jako umělec mnohem shovívavější než  Puškin 

historik. V historickém textu mu přímo připisuje atribut „безграмотный“ 30, zatímco 

v „Kapitánské dcerce“ se o jeho analfabetismu vyjadřuje nepřímo: 

 

„Пугачев принял бумагу и долго рассматрывал с видом значительным. „Что ты так 

мудрено пишешь?“ сказал он наконец – Наши светлые очи не могут тут ничего 

разобрать. Где мой обер-секретарь?“ 31

 

   Stejně tak se Puškin vyjadřuje i o skutečnosti, že Pugačov je ve svých rozhodnutích závislý 

na své družině. Pugačov nutí Griňova mluvit před ostatními nikoli proto, že před nimi nic 

neskrývá, ale protože před nimi nic skrývat nesmí. Mezi čtyřma očima Griňovovi přiznává, že 

je hlídán. Autor, zde vypravěč, se nevyjadřuje tak přímo jako v historickém spise. 

„Kapitánská dcerka“ je dílem umělce (Cvetajevová užívá slova básník). A právě z nitra 

umělce vyvěrá vnitřně protikladný obraz Pugačova. Symbolizuje poetickou volnost 

(Cvetajevová 2001, str. 114). V uměleckém zpracování působí duše zločince, kvůli kterému 

ve zběsilém tempu umírají lidé, jako lidsky čistá a dobrá.  Docházíme vlastně k totožnému 

výslednému dojmu jako v „Poltavě“. I zločinci mají lidské city. V „Kapitánské dcerce“ je 

tento závěr působivější, neboť ho autor dosahuje složitějším, méně přímočarým způsobem. 

Pugačova k jeho dobrotivému jednání nemotivuje milostný cit k ženě nebo nutnost. Svůj dluh 

Griňovovi splatil tím, že ho omilostnil pod šibenicí (Cvetajevová 2001, str. 83). Další skutky 

pramení ze vztahu, založeném na skutečných, přirozených lidských hodnotách, existujících 

nezávisle na čase, prostoru, vzdělání nebo sociálním postavení.   

   Ve stati „Пушкин и Пугачев“ popisuje Cvetajevová dětské vidění obsahu „Kapitánské 

dcerky“. Pugačov je i pro děti zlý, jenže ho nedokáží nenávidět. Existence zla je totiž pro děti 

přirozená. Jde sice o odlišné, pohádkové zlo, ale nezaskočí je. V pohádkách ale vždy vedle zla 

existuje i dobro. A jak by mohl být Pugačov úplně zlý, když pomáhá člověku a ten ho má rád? 

(Cvetajevová, 2001, str. 81) „Kouzlo“ postavy Pugačova je v přirozenosti, jakou je jeho 

rozporuplnost podána. Tato přirozenost je založena mimo jiné na dvou atributech. Pugačova 

neustále provází sníh (Archangelskij 1999, str. 131). Toto tvrzení je možné zobecnit směrem 

k živelnosti jako jednoho z hlavních atributů postavy. Jako oheň či voda může být Pugačov 

zkrocen (jeho družina). Je jako živel, který může být jednou životodárný a v jiné situaci 

neomezeně ničivý. Ve spojení s ním se objevují výrazy, odkazující k divokosti a živelnosti 

jako například „огненные (сверкающие) глаза“ 32 nebo „дикое вдохновение“ 33 (slovo tak 

významné pro Puškina). 
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   Druhým klíčovým slovem je harmonie. Závěrem není zjištění, že v Pugačovovi je možné 

nalézt dobro. Jde o rovnováhu dobra a zla, na které stojí lidský svět, která ho nutí se vyvíjet. 

Dobro a zlo neexistují jedno bez druhého. Obzvláště v osobnostech velkých lidí se projevují 

obě součásti této dialektické jednoty. Puškina přitahovali velcí lidé (Petr I., Napoleon). 

Pugačov ovšem velkým člověkem nebyl, byl do jisté míry jen nástrojem povstalců, byl 

nevzdělaný a divoký. Velkým hrdinou na úrovni jistých hodnot a lidských citů ho učinil 

Puškin. 
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1. 2. 2  Smolaři, alkoholici, disidenti a komunisté v textech Sergeje Dovlatova 

 

   Próza Sergeje Dovlatova je plná osobností i malých lidiček, které by teoreticky bylo možné 

zahrnout do skupiny „záporných postav“. Lidské nedostatky některých autorových postav 

jsou natolik zásadní, že vyúsťují do tragických životních situací. Nemluvíme tu však jen o 

životě, nýbrž i  o literatuře. Dovlatov měl v osobním i profesionálním životě relativně závažné 

problémy. Jeho vypravěč, popřípadě přímo sám autor, často mluví o hledání harmonie. Tyto 

postavy jsou spíše vnitřními hledači rovnováhy. Neladí s okolním světem, jejich nitro jako 

by fungovalo nezávisle na něm. Autor jim připisuje některé své extrémní vlastnosti a 

nedostatky. Alexander Genis tvrdí, že Dovlatov nechává skutečnost promlouvat tam, kde se 

projevuje nejjasněji (Genis 1999, str. 35). A proto se u jeho postav projevují nectnosti, které 

nelze přehlédnout a o jejichž existenci nemůže být pochyb. V textu „Соло на IBM“ autor 

pohlíží na tento proces s nadsázkou, která nás odkazuje k Puškinovi:  

 

„В ‚Капитанской дочке‘ не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно, как если бы 

сейчас положительно обрисовали Берию. Это и есть „милость к падшим“.“ 34  

 

  Kladům v postavě Pugačova jsme se již věnovali, proto slovo „милость“ chápeme 

v kontextu našeho tématu spíše jako náklonnost než jako smilování. Jak říká Andrej Arjev, 

próza Sergeje Dovlatova by neměla být v žádném případě považována za dokument, ale spíše 

za umělecké svědectví o světě. Autor se dívá na lidi skrze sebe sama. Proto nelze pro jakékoli 

postavy hledat skutečné prototypy, i kdyby se stejně jmenovali (Dovlatov 2004, 1.díl, str. 1-

7). 

  Ačkoli většina postav není nositelem pouze jediného kazu, můžeme ty nejvýraznější 

vyexcerpovat a ke každému z nich uvést příklad. Budeme se zabývat zločinci a násilníky, 

alkoholiky, disidenty a komunisty. Závěrem se ještě zastavíme nad problémem antisemitismu 

v autorových textech. 

 

  Příklady lidských vad najdeme ve všech autorových dílech. Podívejme se na příklady 

z knihy „Наши“. Dvanáct povídek vycházelo postupně v časopisech, třináctá byla přidána až 

do knižního vydání. Jednotlivé povídky jsou v podstatě nezávislé, pojítkem mezi nimi je 

spřízněnost autora (vypravěče) s jednotlivými objekty vyprávění, a to nejen pokrevní. Oba 

dědové vypravěče vynikají fyzickou krásou. Přitahují své okolí. Děd Izák byl vysoký a pěstí 

bez problémů prorazil desku stolu. Jeho mohutnost a až nadlidskou fyzickou sílu vypravěč 
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opakovaně zdůrazňuje. Druhý děd Stěpan byl krutý, bála se ho vlastní rodina. Děd jako kdyby 

dokázal ovládat živly. Při zemětřesení, které srovná se zemí celé město, zůstane děd, spící 

uprostřed trosek domu s lahví vína (také nedotčenou – jak jinak), nezraněn. Při pohledu na něj 

padá ženám z rukou nádobí. Tento zdánlivě zanedbatelný detail odkazuje k textu „История 

Пугачевского бунта“, kde ženy padaly do mdlob při pohledu na Pugačova před popravou. 

V následujícím úryvku nalézáme hned několik slov, zdůrazňujících dědovo souznění 

s přírodou a živly: 

 

„Возможно, его не устраивало мироздание как таковое? Полностью или в деталях? 

Например, смена времен года? Нерушимая очередность жизни и смерти? Земное 

притяжение? Контрадикция моря и суши? Не знаю...“ 35

 

   Tento sled řečnických otázek je v podstatě odpovědí na záhadu dědovy povahy. Ke konci 

života děd už nevstával z křesla a nekomunikoval. Připomínal kámen, strom nebo jakýkoli 

jiný objekt neživé přírody. Děd, krutý a krásný jako příroda sama, jako kdyby zarůstal zpět do 

lůna přírody, stával se její součástí. 

 

   Devátá kapitola vypráví o autorově bratranci Borisovi a zločinecké stránce lidské 

osobnosti. Boris je krásný jako italský herec a ve všem je extrémní. Mark Lipoveckij ve své 

stati „И pазбитое зеркало“ konstatuje cykličnost Borjova života (Lipoveckij, kopie str. 3), 

což se shoduje s naším závěrem, že střídání divokých až kriminálních činů s obrovskými 

úspěchy v kariéře připomíná graf, který z vysokých kladných hodnot strmě klesá hluboko pod 

nulu. Jenomže i kladný vrchol křivky je pochybný. Kdyby Borisův život nepřerušovaly 

kriminální eskapády, dotáhl by to vysoko ve stranické kariéře. Ačkoli toto tvrzení zůstává 

slovy nevyřčeno, zločin je termín relativní. Jako komunistický činitel by se Borja mohl stejně 

jednoduše dostat do tábora (jeho otci, zástupci Kirova, se to stalo) a dopustit se dalších 

hrozných činů. Borja exceluje v práci pro stranu, ale vstoupit do strany nechce. Trápí ho jeho 

zločinecká minulost, ačkoli staří členové ho s upřímností utvrzují v tom, že to není žádná 

překážka. Boris si však neváží sám sebe, pokud nejedná na sto procent. Problém není v tom, 

že se pohybuje na hraně propasti, ale že mu chybí skutečné lidské kvality a hodnoty.  

Skutečný Borisův charakter se projeví, když v opilosti zabije člověka a za zločin málem 

nechá zatknout nevinného člověka. 
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„Не кричи. Офицеры созданы, чтобы погибать. И еще раз повторяю - это был 

несчастный случай... А главное - куда девались сигареты?“ 36

 

  Boris neprojevuje lítost nad smrtí člověka, nemá úctu k životu. Jeho svědomí mlčí, i když 

spáchal možná ten nejhorší zločin. Boris má totiž talent žít v extrémních podmínkách, dělá 

kariéru v lágru i v komunistickém systému (Lipoveckij, kopie str. 3). A je za všech okolností 

milován, což je typická absurdita Sergeje Dovlatova. Možná tady vzniklo křestní jméno 

hrdiny Borise Alichanova, protože i autor si připadal oblíbený nezaslouženě. Máme tu další 

příklad Lipoveckého „integrující absurdity“. Kromě jména Boris nás tato povídka vrací i 

k tématice lágru, křížící se s připodobněním lágru k sovětskému systému (Borisovy úspěchy). 

Na konec Borju hodnotí sám vypravěč: 

 

„Наконец-то я уловил самую главную черту в характере моего брата. Он был 

неосознанным стихийным экзистенциалистом. Он мог действовать только в 

пограничных ситуациях.“ 37

 

  Zde se neprojevuje v pramenech tolik zmiňovaný soucit, ale pokrevní a lidské pouto. A 

znovu tu kromě fyzické krásy nacházíme zmínku o živelnosti. 

  

   V postavě podivína Buše z jedné z povídek cyklu „Компромисс“ se také spojuje několik 

lidských nedostatků. Reportáž uvádějící tuto povídku pojednává o mladé chemičce, která má 

před sebou úspěšnou kariéru v socialistické vědě. Hrdina povídky je jejím protipólem, žádná 

kariéra mu není souzena. Při prvním setkání připadá Buš vypravěči jako mimozemšťan, který 

navíc mluví ve verších. Jeho hlavním rysem je protisovětské myšlení, s nímž se snad narodil a 

jímž se striktně řídí (nemluví ani s vlastními rodiči). Nechystá se však emigrovat nebo psát 

samizdatovou literaturu, chce režim rozkládat zevnitř, z redakce oficiálního tisku. Dovlatov 

by nenapsal hrdinu disidentského typu s takovou láskou, protože k nadšení disentu byl 

podezíravý. Dovlatov nechtěl shazovat všechnu vinu za zpackané lidské životy a hříchy na 

režim (Genis 1999, str. 16). A postava Buše je napsána s obrovskou láskou. Vypravěč dělá 

pro Buše, co jen může. Snaží se mu najít práci (považuje ho za dobrého novináře – od 

Dovlatova je to velký kompliment), ale Buš je z podstaty nekonformní. Vlastně je to blázen, 

každou příležitost pracovat pokazí nevysvětlitelným skutkem. Žije tedy na účet stárnoucích 

žen, které přitahuje jako magnet. Vzniká zde kontrast mezi lpěním na principech 

myšlenkových a bezzásadovostí v osobním životě. Buš mluví o potřebě svobody. Svoboda je 
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pro něj však spíše dalším absolutním principem, funkcí lidského organismu. Potřeba možnosti 

jít tam, kam chci, dělat to, co chci. Není to boj proti režimu. V tomto momentu Dovlatov 

skrze Buše vyjadřuje svůj opatrný vztah k disentu a zároveň v Bušově nikam nesměřující 

existenci potvrzuje, že absolutní svoboda neexistuje. Svoboda pro něj není pevně zakotvený 

princip, závisí na jednotlivci. Buš nakonec skončí na psychiatrii, ale vypravěč na něj stále 

myslí. 

 

„Где он теперь, диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель 

спокойствия - Эрнст Леополдович Буш?!“ 38

 

  Buš je jedním z nejvýraznějších autorových oblíbenců. Výše uvedené poslední věty jen 

završují silný dojem soucitu a přízně, který dýchá z celého textu. Buš nebyl disidentem, 

krasavcem, básníkem ani hrdinou, vším byl jen pro vypravěče, v důsledku i pro čtenáře. 

Šílenství je pro něj docela přirozený stav věcí. Pro srovnání uvádíme, že v textu „Филиал“ je 

konference protisovětsky smýšlejících emigrantů zobrazena s natolik silnou ironií, že některé 

postavy se blíží až ke karikaturám.  

 

 

   Alkoholiků je v prózách Sergeje Dovlatova velké množství. Je těžké vybrat jednoho 

z nich. V případě Buše jsme se řídili silou vztahu vypravěče k postavě a vybrali starého 

Michajla Ivanyče z knihy „Заповедник“. Michajl Ivanyč pije neustále, ztratil práci, neplatí 

alimenty a Alichanov ho musí stále hlídat, aby nezabil svoji ženu. Má také rasistické sklony. 

Tvrdí, že za války Němci nic špatného nedělali. Židů je mu sice líto, proti nim nic nemá, ale 

cikáni se mu nelíbí… Také obdivuje „vůdce světové revoluce“ a nejhorším obviněním z jeho 

úst je spolupráce s kapitalisty. Pije do němoty, nájem přepočítává na láhve a cigarety a ve 

střízlivém stavu není schopen fungovat.  Sousedé ho nemají rádi a hlavním důvodem asi 

nebude to, co tvrdí vypravěč, tedy že mu závidí, že nemusí nic dělat. Michajl Ivanyč již žije 

jen sám pro sebe. Proto nevadí, že jeho vlastnímu, téměř „zaumnému“ jazyku je složité 

rozumět. Vypravěč ho před sousedy brání, argumentuje jeho vnitřní dobrotou. Jejich vztah je 

totiž díky alkoholu nekomplikovaný, což Alichanovovi vyhovuje. I tento hrdina má vlastnosti, 

typické pro rozporuplné autorovy hrdiny. Je fyzicky krásný a lehkým švihem vykopne 

zamčené dveře. Michajl Ivanyč si uvědomuje škodlivost alkoholu a vyjadřuje smutné smíření 
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s tím, že alkoholismus postihuje velkou část ruského národa. Sám vypravěč na následujících 

stránkách popisuje účinky alkoholu. Snaží se nepít, jednou však podlehne: 

 

„Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. 

Я стал на время частью мировой гармонии...“  

„…Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, 

гармония таилась на дне бутылки...“ 39

 

   V momentě opojení se člověk vrací k harmonii přírody. V kontrastu s popisem z počátku 

textu, kdy se od lásky k přírodě a krajině vypravěč jasně distancuje, a naopak v souladu 

s neustálým hledáním rovnováhy a harmonie, je jeho náklonnost k alkoholu téměř 

pochopitelná. Ještě přitažlivějším je přiznání Alexandra Genise v knize „Довлатов и 

окресности“.  Vodka mu vzala přátele i blízké. Moment, kdy člověk osiřel s láhví, považuje 

za existenciální stav, ze kterého je cítit záhrobí. V něm se věci jeví ve své podstatě, člověk je 

najednou roven celému světu (Genis 1999, str. 229). Genis popisuje účinky alkoholu 

způsobem, který by mu Dovlatov mohl závidět: 

 

„Как та же вагнеровская опера, водка выносит нас за границы жизнеподобия в мир, 

отменяющий привычные представления о времени, пространстве и иерархии вещей в 

природе.  

…Способность выйти за пределы себя и повседневности - слишком редкий дар 

природы, чтобы вернуть его  неиспользованным.“ 40 

 

   Tématem povídek „Офицерский ремень“ a „Зимняя шапка“ z cyklu „Чемодан“ jsou 

důsledky alkoholismu. Druhá uvedená končí povzdechem hrdinovy ženy „Боже мой, чем 

это кончится? Чем это кончится?...“ 41. Autor dává jasně najevo, že si je vědom 

destruktivní síly alkoholu. Dovlatov dlouhou dobu nepil, ale stálo ho to hodně sil a vůle. A 

nakonec stejně prohrál. Popov rozvíjí tezi, že autor, který nezemře smrtí jednoho ze svých 

hrdinů, je v podstatě dezertér. Jedním z prvních, kterým se nepodařilo dezertovat, byl 

samozřejmě Puškin.  

 

   K sovětským činitelům a spisovatelům je ve svých textech Dovlatov někdy shovívavější než 

k emigrantům. A to přesto, že v roce 1978 bylo na poslední chvíli zablokováno vydání jeho 
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knihy. Dovlatov však vytvářel své postavy vně ideologie, dokonce vně veškerých idejí (Genis 

1999, str. 17). Po lidské stránce degenerovaní lidé nedostávají v jeho próze prostor. Proto s 

donašečem Gurevičem na konci textu „Заповедник“ prohodí jen pár ostrých slov a 

důstojníka Běljajeva nechá pronést několik dlouhých monologů. Běljajev nejdříve používá 

ohrané socialistické fráze. Spisovatel publikuje na západě, emigrovala mu žena, ale ještě je 

šance ukázat mu správnou cestu apod. Posilněn teplou vodkou už Alichanova varuje, že 

trestný čin lze někomu připsat během několika minut. Alkohol a emoce mu však nakonec 

definitivně rozvazují jazyk: 

 

 „И еще, как говорится - не для протокола. Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока 

выпускают. Воссоединился с женой - и привет... У меня шансов никаких. C моей 

рязанской будкой не пропустят... А тебе - советую. Подумай. Это между нами, 

строго конфидентально...“ 42

 

   Čím si představitel moci zasloužil takový projev lidskosti? Proč mu autor dovolí požívat 

třetí osobu plurálu, namísto první? Alichanov k němu přichází v době, kdy se možnost 

emigrace stává reálnou. Důstojník v něm vzbudí pocit, že šílenství začíná být normou 

(také „Компромисс“), že je možná třeba jednat. V povídce „Куртка Фернан Леже“ z cyklu 

„Чемодан“ Dovlatov frází „Умер Леже комунистом, раз и навсегда поверив 

величайшему, беспрецедентному шарлатанству.“ 43 vyjadřuje své přesvědčení o podstatě 

komunistické ideologie. Francouzský umělec je však pro něj jen vzdálenou rozpitou tečkou, 

zatímco Běljajev je živý člověk. Alkoholik, který ve správném momentu umí projevit své 

skutečné lidské stanovisko. Služba straně v něm neudusila jeho lidství, je si vědom prázdnosti 

frází, které používá. Komunistická ideologie je pro Dovlatova národním projevem 

všudypřítomné absurdity (Genis 1999, str. 16). 

 

 

  Z korespondence s Igorem Jefimovem se dovídáme, že Dovlatov byl několikrát obviňován 

z antisemitismu. Některé jeho postavy skutečně pronášejí poznámky proti lidem židovské 

národnosti. Dovlatovovi v žilách kolovala židovská krev. Antisemitismus považoval 

Dovlatov za jeden z projevů zla v lidech. Nikdy prý nepotkal antisemitu, který by byl 

v ostatních ohledech dobrým člověkem (Genis 1999, str. 73). Možná Židům nerozuměl, jako 

černochům v USA („Филиал“), ale obdivoval jejich podnikavost a jistě si byl vědom toho, 

kdo byl autorem židovských anekdot. Příkladem může být písařka Raisa („Компромисс“), 
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která má podle vypravěče spoustu křesťanských chyb, tj. pije, je drzá a příliš se maluje. Když 

si na ni vedení protižidovsky laděných novin zasedne, nikdo z redakce jí nepomůže, a ona 

spáchá sebevraždu. Vypravěč se staví negativně k chování vedení redakce a je mu nanic 

z nečinnosti kolegů, jeho samotného nevyjímaje. Upozorňuje na problém antisemitismu, Židů 

se ani nedotkne. Naopak, na mnoha místech své prózy zdůrazňuje, že Židé nepijí a žijí 

spořádaně. A to je podle všeho to, po čem Dovlatov vedle psaní toužil.    

 

   Dovlatov skrze své „неудачники“ s humorem podává neveselý obraz sovětské 

společnosti. Na uvedené problémy autor pouze upozorňuje. Zobrazuje je, vypráví o nich, ale 

nechce je řešit. Ve většině případů nemoralizuje. Nikdy ne u postav, které jsou mu nějakým 

způsobem drahé. Pokud jeho žena v souboru „Чемодан“ sleduje okolní život, jako by se 

odehrával na filmovém plátně, čtenář se přesně z tohoto úhlu dívá na autorovy hrdiny. Dobrý 

film nás umí přesvědčit, že ukazuje živé lidi a jejich osudy. My se na ně díváme, 

identifikujeme se s nimi a někdy máme pocit, že stojíme vedle nich. Přesto někde uvnitř 

cítíme, že je nemůžeme chtít měnit.  Vztah autora k postavám objasňují někteří autoři tím, že 

do nich promítá část sebe sama. Nazývají tento proces odrazem ve střepech  rozbitého zrcadla 

(Lipoveckij, kopie str. 4) či autorskými maskami (Kulle, kopie str. 4). Nicméně v hotovém 

textu je třeba postavy posuzovat jako existující nezávisle na autorovi. Ať už potřeboval autor 

hrdiny nebo hrdinové autora, čtenář se seznamuje s hotovými postavami, proces jejich vzniku 

většinou nezná. Cítí však to, co zdůrazňuje Genis, že literatura pramení z lidskosti, tedy i 

z hříchů. Tyto vady dělají postavy hodnými stát se součástí vyprávění. Vypravěč se 

nepohybuje nad nimi, nýbrž mezi nimi v jednom uzavřeném prostoru. Nemůže je tedy 

kritizovat, moralizovat nad nimi, nemůže je napravovat, protože je jim roven. 

V „Kompromisu třetím“ vypravěč přiznává: „Я давно не разделяю людей на 

положительных и отрицательных. А литературных героев - тем более.“ 44
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1. 3. Závěr kapitoly první 
 

   V prvních dvou podkapitolách jsme se nedostali na úroveň vztahu Dovlatov – Puškin, 

pozornost se neustále stáčela k pozici vypravěče, důležitosti jeho věrohodnosti a přirozenosti 

jeho vyprávění. Griňov a Alichanov jsou důkazem toho, že člověk si dokáže udržet vnitřní 

integritu i v podmínkách relativní nesvobody.  

   Zajímavější a nosnější se ukázala být myšlenková rovina analýzy, na níž jsme odhalili 

tvůrčí princip, který v rámci svobody uměleckého vyjádření umožňuje polidšťovat dokonce 

zločince, tedy měnit realitu. V případě Dovlatova pozorujeme také deformující vliv, který 

mohla mít na jedince sovětská komunistická společnost. 

   Spojení Puškinovy „Kapitánské dcerky“ s prózami Sergeje Dovlatova bylo dobrou půdou 

pro analýzu Dovlatovova světonázoru a vypravěčských postupů. „Kapitánská dcerka“ byla 

autorovi blízká nejen svou narativní strukturou, ale především dialektickou jednotou 

v postavě Pugačova, tj. harmonií projevující se v protikladech. 
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2. Žánrové a stylové spojnice se zvláštním důrazem na anekdotu 
 

2. 1  Význam anekdoty v díle Puškina a Dovlatova 
 

      Slovník literární teorie definuje anekdotu jako: 1) původně to, co nebylo z různých 

důvodů zveřejněno a bylo předáváno jen ústně, 2) krátké (často jen ústně šířené) vyprávění 

humorné příhody, sloužící zpravidla k charakteristice nebo zesměšnění známé osobnosti, 

události, doby, rasy, národa, společenské vrstvy, skupiny atd., 3) v nejširším smyslu každý 

vyprávěný vtip.45

   Pojem anekdota bývá automaticky spojován s humorem, vtipem a smíchem. Práce Jefima 

Kurganova však říká něco trochu jiného a právě z jeho závěrů o vývoji anekdoty a o anekdotě 

jako o literárním žánru budeme vycházet. Rozlišujeme dva druhy anekdot. Anekdotu folklórní 

a anekdotu literární neboli biografickou. Druhá jmenovaná bude centrem naší pozornosti. 

Budeme se snažit prozkoumat, jakou roli hraje anekdota v díle Puškina a Dovlatova. 

 

2. 1. 1   Anekdota u Puškina 

 

   Anekdotičnost pozorujeme u Puškina v jeho publicistice, v jeho próze i ve jeho denících. 

Jako příklad z prózy jsme zvolili texty „История села Горюхина“  a povídky „Гробовщик“ 

a „Барышня-крестянка“ z „Bělkinových povídek“.  

   L. Grossman vychází ve své analýze role anekdoty v Pušinově díle z toho, že anekdota 

nebyla tehdy chápána v úzkém smyslu, pouze jako zábavná historka. Byla vnímána především 

jako malé historické dílko, které charakterizuje určitou dobu, povahu či zvyk. Dokonce 

některé historické stati měly v názvu slovo anekdota. (Grossman 1923, str. 42) Příkladem 

přímo z Puškinova díla je vyprávění o třech kartách, které svede Heřmana v „Pikové dámě“. 

Autor ho nazývá „анекдот о трех картах“ (Puškin 1957, 6. díl, str. 331). Známé jsou 

Puškinovy epigramy. Ačkoli v jeho době existovaly tyto dva žánry paralelně, nelze je 

zaměňovat. Epigram si pohrává s realitou a podle potřeby autora ji deformuje (Kurganov 

1995, str. 32,33). Anekdota rozvíjí důvěryhodný příběh, který může být realitě na hony 

vzdálený. V základech anekdoty totiž neleží důvěryhodnost faktická, nýbrž psychologická. 

Nicméně Grossman nachází v některých Puškinových epigramech anekdotické téma: 
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„На гр. Ф .И .Толстого 

В жизни мрачной и презренной 

Был он долго погружен, 

Долго все концы вселенной 

Осквернял развратом он. 

Но, исправясь понемногу, 

Он загладил свой позор, 

И теперь он - слава богу - 

Только что картежный вор.“ 46

 

   Puškinův deník z let 1833–1835 neobsahuje myšlenky o literatuře nebo vlastních dílech, je 

to v podstatě sbírka krátkých událostí ze společenského a politického života, opatřených ve 

většině případů ostřejším pisatelovým komentářem. Jako příklad uvádíme úryvek, který má 

hned tři anekdotické atributy. Za prvé je zakončen ostře a vtipně, teprve pointa ho spojuje se 

společenským kontextem. Za druhé čerpá z toho, o čem se mluví ve společnosti, na ulici 

(jeden z typických rysů anekdoty – Kurganov 1007, str. 62). Za třetí se jedná o typ anekdoty 

zvaný небылица (smyšlenka, báchorka), která vypráví o jednoznačně nereálných událostech, 

podává je však jako realitu (a tíha leží na bedrech vypravěče). Tento druh byl v Puškinově 

době v salonech velmi oblíbený, vypravěč Cicianov byl jedním z nejpopulárnějších bavičů a 

některé jeho příběhy se dostaly i do literárních textů. 

 

„В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов принадлежащих 

Ведомству Придворной Конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело дошло 

до  начальсва - Кн. В. Долгорукий нарядил следствие - Один из чиновников призвал попа, 

но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные 

толки. Н. Сказал, что мебель придворная и просится в Аничков.“ 47

 

   Další příklad ukazuje jiný rys zápisků Puškina z posledních let, kterou je osobní 

zainteresovanost na některých popisovaných událostech. Jedná se nejen o lehkou auto-ironii 

v případech, kdy nebyl básník například vpuštěn do společnosti, neb přišel nevhodně oblečen, 

ale i o osobnější a ironicky vážné výpady, například proti cenzuře. 
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„Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего Правительства! 

Полиция разпечатывает письма мужа к жене, и приносит их читать Царю (человеку 

благовоспитанному и честному) и Царь не стыдится в том признаться - и давать ход 

интриге достойной Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть 

самодержавным.“ 48

 

   Závěrem, jenž z rozboru Puškinova deníku vyplývá pro naši práci, je důkaz Puškinovy 

schopnosti sledovat svět okolo sebe z pozice člověka, který jej nejen zaznamenává, ale i 

vypráví. Někdy dosti ostře, někdy naopak s lehkým humorem. Tato schopnost je výchozím 

bodem pro využití anekdoty v jeho literárním díle. 

 

   Puškin ve svém díle využíval anekdotu v hojné míře, avšak spíše si s ní pohrával jako 

s žánrem, využíval ji jako strukturní prvek pro svou prózu (Kurganov 2001, str. 132). 

Anekdota stála u zrodu příběhu „Pikové dámy“ a hlavně „Bělkinových povídek“. V úvodu 

souboru povídek čteme přiznání vypravěče, že jím zapsané příběhy vyslechl od jiných 

vypravěčů. Zvláště markantní je tato vypravěčská mnohoplánovost (autor – Bělkin – 

jednotliví vypravěči – případně vyprávění jednotlivých hrdinů) v povídkách „Гробовщик“ a 

„Барышня-крестьянка“, kde ještě Bělkin nefiguruje jako součást děje. Právě tyto dvě 

součásti souboru se také na rozdíl od zbylých tří odehrávají ve velmi krátkém časovém úseku, 

což zesiluje anekdotičnost jejich fabule. Obecně bývaly považovány za nejvíce odlehčené a 

bezobsažné krátké prózy Puškina. Právě ironicko-parodické ladění cyklu bylo příčinou teorie 

současníků o úpadku Puškinovy tvorby (Gej 1989, str. 151). Tvrzení, že celkový tón neobrací 

povídky v pouhé humorné příběhy, lze podpořit jejich analýzou z hlediska teorie anekdoty 

jako žánru. 

   Anekdota má jednoduchou strukturu. Jejím příběhem procházejí dvě zdánlivě nespojité 

linie, které se prolnou v samém závěru – v pointě. Pointa obrací pozornost zpět k úvodu a 

ukazuje ho v jiném světle, někdy ho dokonce popírá. Jako mezistupeň ve vývoji příběhu 

k novele vymezuje Kurganov novelu-anekdotu (přímo uvádí „Bělkinovy povídky“ jako 

příklad), kterou definuje jako rozšířený zvláštní příběh, vyprávěný však bez jakýchkoli 

příkras. Stále je v něm velmi důležitá pointa a zůstává mu zvláštní estetický status, který na 

něj neklade nároky na odpovídající spojení s reálným světem. Anekdota nemusí být navzdory 

úzu vtipná, naopak její obsah může být až tragický (Kurganov 1997, str. 25). 
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   Podívejme se nejprve na povídku „Гробовщик“, jež je na první pohled obsahově závažnější 

než „Барышня-крестьянка“. 

   Hned první odstavec povídky obsahuje nadpis nad vraty nového hrdinova domku, který je 

ukázkovým příkladem černého humoru: 

 

„Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются 

напрокат и починяются старые.“ 49

 

  Dále následuje popis rakvářovy chmurné povahy, která je navíc zdůrazněna kontrastem 

s veselými hrobníky Shakespeara a Scotta. Adrian přijímá pozvání na oslavu k novým 

sousedům, což sice příliš neodpovídá jeho povaze, ale prožije zde diskusi, která se dotkne 

jeho profesionálního vědomí. Návštěva umrlců, která přes svou fantastičnost působí na 

čtenáře jako reálná událost (Gej 1989, str. 19), je druhým, zdánlivě nesouvisejícím příběhem, 

navazujícím na předchozí pouze jedním zvoláním opilého rakváře. Psychologická 

důvěryhodnost odpovídá zákonům fungování anekdoty. Rázná pointa prozrazuje, že návštěva 

umrlců byla jen snem a protíná obě dvě části vyprávění. Závěrečné radostné zvolání „Ой ли! - 

сказал обрадованный гробовщик.“50 a výzva k pití čaje (hrdina ho popíjel v úvodu) nás 

vrací k počátku a ostře kontrastuje s popisem rakvářovy povahy.  Ukazuje, že povídka 

nevypráví jen o fantastickém snu (který je pro dnešního čtenáře s jeho zkušeností 

s fantastickou literaturou spíše humorný), ale zároveň má i druhou, hlubší úroveň. Ukazuje, že 

profese rakváře může být náročným řemeslem (blízkost smrti), i když samotný hrdina si to 

neuvědomuje.  Jesipov vyčítá mnoha badatelům, že závažnost tématu smrti v povídce 

přehlížejí a nepovažují ho za znak úpadku morální úrovně (Jesipov 2006, str. 386). Sen 

rakváře (umrlci se k němu chovají vlastně mile a přijímají jeho pozvání) jen utvrzuje ve 

vědomí vlastní profesní důstojnosti a naznačuje probuzení radosti ze života (Petruninová 

1987, str. 95). Reálnost snu podtrhuje také styl vyprávění, které se odehrává jakoby bez 

vypravěče. Není jasné, kdo sen vypráví, sen se v podstatě vypráví sám. Nezvyklé a 

nepravděpodobné situace dávají v novelistickém vyprávění možnost předvést ty vlastnosti 

hrdinů, které se v běžných situacích nemohou projevit, a umožňuje ukázat mravy doby bez 

nutnosti poučovat (Jesipov 2006, str. 389). V předchozí větě nespatřujeme nic jiného než 

systém fungování anekdoty. Humor se v povídce projevuje také v postavě malého kostlivce, 

rozpadnuvšího se po promluvě k rakváři, který bývá považován za autoparodii samotného 

autora (Chlupáčová 2000/2001, str. 115) 
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   „Барышня-крестьянка“ byla kritikou označována za pouhou karnevalovou hru převleků 

a náhlých převratů (Gej 1989, str. 41). Povídka opravdu nepůsobí jako skrytá analýza 

sociálních vztahů na venkově, i když s nadhledem a ironií podává jistý obraz života 

venkovských statkářů. Nicméně co se anekdotické fabulace a struktury týká, je ještě lepším 

příkladem než vyprávění o rakváři. Vyprávění opět sestává ze dvou paralelních příběhů, o 

nevraživosti otců a lásce dětí (naprosto zjevná, hodně odlehčená inspirace dramatem 

Shakespeara „Romeo a Julie“). Spojením těchto dvou linií je pád z koně jednoho ze statkářů. 

Příběhy se však neprolínají ve vážném duchu, ani v jednom z nich nedochází ke změně. 

Motivem k „udobření“ statkářů a úmyslu spojit v manželství své děti jsou peníze, nikoli 

ponaučení. Vše nakonec i přes fakt, že se vlastně vůbec nic nestalo a nezměnilo, dobře 

dopadne. Gej toto nazývá podvodem na čtenáři, který čeká, že zvítězí buď láska dětí, nebo 

nenávist rodičů (Gej 1989, str. 44). Puškin však tento nárok ignoruje a skrze závěr, který 

znovu odkazuje k úvodu (nevraživosti otců), ukazuje, že aktéři jedné linie se nemění. Jen se 

proměňují role záporných vlastností v jejich vztahu, nevraživost zaměňuje ziskuchtivost.  

Vztah jejich dětí také trvá dál, jen díky proměně v záměrech rodičů končí šťastně. Na konci 

povídky vypravěč ani nepopisuje vyústění šťastné lásky. „Барышня-крестьянка“ byla 

původně napsána jako třetí, ale nakonec celý soubor uzavírá, čímž ho ještě více odlehčuje a 

posiluje parodicko-ironické ladění celku.  

   Anekdotický charakter Bělkinových povídek zdůrazňuje snaha zvýraznit neliterární původ 

příběhů v úvodu, kdy vydavatel dle rukopisu uvádí, od koho Bělkin původní příběhy slyšel. 

(Puškin 1957, 6. díl, str. 82) Potvrzuje to i sám vypravěč v nedokončeném textu „История 

села Горюхина“, který z nedostatku literárního nadání „…Принялся я за повести, но, не 

умея с привычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные 

анекдоты, некогда слышанные мною от разных особ, и старался украсить истину 

живостию рассказа, а иногда и цветами своего воображения.“ 51

   Parodie/ironie, vyčnívající z příběhů, však nesměřuje podle Geje k literárním pramenům a 

inspiracím, nýbrž k životu, k pravdě tak, jak funguje v autorově uměleckém světě. Tento svět 

je malý, jeho obyvateli jsou „malí“ lidé, odehrávají se v něm „malé“ příběhy. Dějovost 

příběhů však nebrání celkovému vyústění, které je pohledem do lidského nitra (Petruninová 

1987, str. 160). Tato uzavřenost a miniaturnost prostoru je klíčem k tomu, co Gej nazývá 

„negativním klíčem ke komice“ (Gej 1989, str. 160). Ta skrze všední a malé příhody ukazuje 

pozitivní lidské vlastnosti. Spojení komického a tragického naopak rozšiřuje hranice 

uměleckého světa (Vidovová 2004, str. 105) a potvrzuje, že Bělkinovy povídky odpovídají 

několika tvrzením o charakteru žánru anekdoty: 
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- Literární anekdota nemusí být směšná, může být naopak i tragická (Kurganov 1997, 

str. 12), příkladem budiž legenda (anekdota) o předsmrtném přiznání Salieriho, 

rozpracovaná v dramatický tragický příběh „Моцарт и Салиери“. 

- Anekdota je jako malá matrjoška ve velké matrjošce skutečnosti, ukazuje ji, nikoli 

však v logickém pořádku věcí (Terc, kopie str. 83, 85). 

- Anekdota učí, že neexistují nepodstatné detaily a že i nejvšednější věci a nejmenší lidé 

mohou být objektem uměleckého díla (Gej 1989, str. 149). 

   Nakonec o možnostech anekdoty uvažuje i sám Puškin, reagující na nařčení jeho díla 

„Hrabě Nulin“ z nemravnosti:  

 

„Но шутка, вдохновенная сердечной веселостью и минутной игрой воображения, 

может показаться безнравственною молько тем, которые о нравственности имеют 

детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно 

педагогическое занятие.“ 52

 

   Tím se dostáváme k druhé, skutečné odlehčené, humorné stránce prózy Puškina. V textu 

„История села Горюхина“, která byla kritikou opomíjena jakou pouhý nedokončený vtip, 

pracuje Puškin s Bělkinem jako vypravěčem jinak než v povídkách, kde je součástí vyprávění 

i vypravěčem, nefunguje však jako pramen humorných situací. Je totiž autorovi bližší a právě 

autor vyplňuje absenci opisnosti a podrobných rozborů (postavenou úvodním dopisem na 

nedostatečné fantazii) humorem určitého druhu, ironií nesoucí se nad vědomím Bělkina jako 

vypravěče. „История села Горюхина“, kterou Bělkin vypráví až na výjimky vážným tónem, 

je z větší části popisem autorského tápání nepříliš vzdělaného vypravěče, které nakonec 

skončí opisováním historie rodné vsi z několika pramenů. Zřetelná distance autora od 

vypravěče a nedokončenost, která obraz vypravěče konzervuje a nedovoluje mu žádný vývoj, 

jsou zdrojem lehkosti a nezávažnosti prózy. 

 

   Daleko lepším příkladem Puškinovy záliby v čistém humoru je text  „Пушкин и графиня 

Фикельмон“ (viz příloha č. 2). Jde o dobrodružné vyprávění o nočním milostném 

dobrodružství básníka s hraběnkou a následném ranním úniku před manželem. Grossman 

příběh analyzoval a došel k závěru, že jde o zapsané vyprávění samotného Puškina, má jeho 

styl a vykazuje shody s jeho prózou (například čekání na hraběnku v „Pikové dámě“). Puškin 

o sobě rád vyprávěl mystifikující historky i reálné příběhy skryté pod rouškou mystifikace. 

Tato konkrétně prokazuje, že Puškina přitahovaly i prvoplánově atraktivní fabule bez ohledu 
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na jejich reálnost, podloženost či zapojení skutečně žijících osob (Grossman 1923, str. 72). 

Příběh má jisté styčné plochy s lehkou erotikou Dekameronu a tzv. „novelli amorosi“, 

dostatečně prostoduchou renesanční milostnou novelou (Grossman 1923, str. 94).  

   Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že Puškin měl k novele-anekdotě a anekdotě jako 

takové blízko a uměl ji využít k hlubším procházkám lidskou duší i k tomu, co sám nazýval 

„шутливые повести“ či „легкие и веселые рассказы“ (Grossman 1923, str. 59). 
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2. 1. 2  Anekdota u Dovlatova 
 
   „...юмор при всей своей простоте и общедоступности очень трудно объясним.“ 53 

Tato citace do jisté míry vystihuje dvojakost uměleckého světa Sergeje Dovlatova, pramenící 

z kontrastu realisticky popisovaného života, který se v autorových očích nejeví jako veselý, a 

humoru, kterým se jeho próza vyznačuje. Bylo by možné odůvodnit ji tvrzením, které je jistě 

pravdivé, že nejhumornější a nejabsurdnější situace vytváří sám život. Nicméně zkusme se 

ponořit do světa Dovlatova z hlediska anekdoty jako jeho základního strukturního prvku. 

   Kurganov vede linii využívání anekdoty v umělecké próze přes dílo Čechova, který v raném 

díle rozpracoval anekdotickou povídku a později ji propojil s dalšími žánry. Naprosto ji tedy 

začlenil do literatury jako takové. Dovlatov postupoval opačným směrem. Vyvázal anekdotu 

z čistě literárního kontextu a zasadil ji částečně zpět do života, do reálné situace. Jeho příběhy 

tak překračují hranici mezi literaturou a živoucí skutečností, působí jako by je psal sám život 

(Kurganov 2001, str. 137). Proto pro jeho prózu platí pravidla fungování anekdoty jako žánru 

velmi přesně.   

   Pokud mluvíme o anekdotě v relativně čisté podobě, pozornost na sebe samozřejmě 

strhávají především „Записные книжки“; „Соло на ундервуде“ a „Соло на IBM“ lze jen 

těžko považovat za autorovy deníky, už jen z toho důvodu, že první z nich vyšla třikrát a 

pokaždé v značně přepracovaném vydání. Naopak je však možné chápat je v kontextu 

autorova díla jako jakousi pracovní laboratoř. Zápisky tak nabývají jiného smyslu než 

zábavné, oddechové četby. Anekdota totiž může existovat pouze v kontextu (Kurganov 1997, 

str. 25).  

   V textu zápisků samozřejmě najdeme anekdoty, jejichž cílem je čistě humor. Například 

následující úryvek je postaven na principu nechápající osoby, kterou Kurganov označuje za 

jeden z nejvhodnějších prostředků při tvorbě veselé anekdoty (Kurganov 1997, str. 35): 

 

„Однажды меня приняли за Куприна. Дело было так. Выпил я лишнего. Сел тем не 

менее на автобус. Еду по делам. Рядом сидела девушка. И вот я заговорил с ней. 

Просто чтобы уберечься от распада. И тут автобус наш минует ресторан 

‚Приморский‘, бывший ‚Чванова‘. Я сказал: 

- Любимый ресторан Куприна. 

Девушка отодвинулась и говорит: 

- Оно и видно, молодой человек, оно и видно.“ 54
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   První kniha zápisků, zasazená do sovětského údobí autorova života, překypuje 

„antisovětskými“ historkami, jež jsou nejen zábavné, ale svědčí zároveň o charakteru 

sovětského života. Život v sovětském prostředí má jistá pravidla, skládá se z rituálů. A právě 

tento život, narušování těchto rituálů plodí (anti)sovětský humor. Neznamená to však, že 

tyto rituály nejsou pochopitelné cizincům, kteří následkem toho nechápou smysl tohoto 

humoru. Důkazem toho je popularita Dovlatova v USA i v Evropě. Navíc každý národ si 

nehledě na politické uspořádání vytváří anekdotické cykly o vládcích, vládách a rysech 

lidového života. 

 
„Слышу от Инги Петкевич: 

- Раньше я подозревала, что ты - агент КГБ. 

- Но почему? 

- Да как тебе сказать. Явившись, займешь пятерку - вовремя несешь обратно. 

Странно, думаю, не иначе как подослали.“ 55

 

   Pravidlo návratu závěru zpět k počátku podle Abrama Terce zároveň činí anekdotu ideálním 

žánrem pro zobrazení komunismu jako vysněného cíle, který nás vrací ke kruté realitě 

sovětského života (jako určitého uzavřeného systému), která tento závěr zpochybňuje (Terc, 

kopie str. 87). Terc přidává k zákonům fungování anekdoty další prvek, a to je překračování 

povolených hranic různého charakteru (Terc, kopie str. 79). Překročení určitého pravidla 

(nedotknutelnost Solženicyna jako kritika sovětského režimu) využívá následující úryvek: 

 

„Бахчанян предложил название для юмористического журнала в газете:  Архипелаг 

Гуд Лак!“ 56

 

   V zápiscích najdeme velké množství anekdot, které jsou založené čistě na jazykovém 

humoru (údajné překlepy z novinových článků, užití slova v nesprávném kontextu 

v literárních dílech atd.):  

 

„В советских газетах только опечатки правдивы: „Гавнокомандующий“. 

„Большевистская каторга“ (вместо „когорта“). „Коммунисты осуждают решения 

партии“ (вместо „обсуждают“). И так далее.“ 57  
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„Там же появилась информация: „Случай на углу Бродвея и Четырнадцатой. 

Шестилетняя девочка, ехавшись на велосипеде, СВАЛИЛАСЬ под мчавшийся 

автобус...“ 

В заметке чувствуется некоторе удовлетворение.“ 58

   

    V posledním úryvku využívá autor možnosti dovětku. Dovětek je v některých případech 

částí anekdoty, pointou, jindy je jakýmsi podtržením pointy, jako kdyby si autor nebyl jistý 

jejím dopadem. Tyto dovětky však v první řadě zvyšují důvěryhodnost textu, podtrhují dojem 

osobních zápisků. 

    

   „Соло на IBM“, zápisky věnované životu v emigraci, obsahují více úvah a závěrů o 

profesi spisovatele, o tvorbě, o uměleckém talentu a o humoru. Samozřejmě proto, že 

Dovlatov začal skutečně publikovat až v USA. 

 

„Существует понятие - чувство юмора. Однако есть и нечто противоположное 

чувству юмора. Ну, скажем - чувство драмы. Отсутствие чувства юмора - трагедия 

для писателя. Вернее, катастрофа. Но и отсутствие чувства драмы - такая же беда. 

Лишь Ильф с Петровым умудрились написать хорошие романы без тени 

драматизма.“ 59

   

 Autor samozřejmě nemůže opomenout srovnání života v SSSR a v USA, které typicky 

nenápadným způsobem (vkládáním do úst jiných lidí) vyjadřují jeho životní postoje a hledání 

životní harmonie v době, kdy se stal více rodinným člověkem a literaturu začal jako někteří 

američtí autoři považovat částečně za profesi: 

 

„В Нъю-Йорке гостил поэт Соснора. Помнится, я, критикуя Америку, сказал ему: 

- Здесь полно еды, одежды, развлечений, и - никаких мыслей! 

Соснора ответил: 

- А в России, наоборот, сплошные мысли. Про еду, про одежду и про развлечения.“ 60

 

   V obou textech najdeme anekdotické předobrazy příhod a postav, jež se objevují 

v dalších autorových prózách. Buď to bylo záměrem Dovlatova, který je doplnil do textů 

zápisků později, aby vybudoval dojem „tvůrčí dílny“, nebo jde skutečně o původní nápady, 

rozvedené v dalších textech do povídek. Najdeme několik úryvků o bratranci Borjovi 
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(„Наши“) i delší vyprávění, jež je v rozsáhlejší podobě součástí povídky „Офицерский 

ремень“ z cyklu povídek „Чемодан“.  Najdeme i krátké střípky z americké prózy 

„Филиал“, které jsou sice mírně pozměněné (Dovlatov je například připisuje někomu 

jinému), ale jejich pointa jako nejdůležitější element anekdoty zůstává: 

 
„Соло на IBM“:  „Генис написал передачу для радио „Либерти“. Там было множество 

научных слов – „аллюзия“, „цензура“, „консеквентный“... Редактор Генису сказал: 

- Такие передачи и глушить не объязательно. Все равно их понимают лишь доценты 

МГУ.“ 61

 

„Филиал“:  „Я употреблял такие слова, как „философема“, „экстраполация“, 

„релевантный“. Наконец редактор вызвал меня и говорит: 

- Такие передачи и глушить не объязательно. Все равно их понимают только 

аспиранты МГУ.“ 62

 

   V návaznosti na knihy zápisků se anekdota projevuje i v autorových povídkových 

souborech i rozsáhlejších, zdánlivě souvislejších textech, a to dvojím způsobem. Jako 

„mikrosyžet“, nejmenší strukturní jednotka rozsáhlejších textů, a zároveň jako 

organizační prvek textu jako celku.  

   Nemáme však na mysli pozměněné úryvky z textu „Соло на ундервуде“, využité jako 

svého druhu epigramy k příhodám souboru „Ремесло“, ale organické součásti příběhů. 

Vezměme si za příklad novelu o životě v emigraci „Иностранка“. Úvodní kapitola, jejímž 

cílem je popsat život na 108. ulici v New Yorku, kde se usídlila velká část ruských emigrantů, 

je koncipována jako sled „miniportrétů“ emigrantů, jejichž struktura je v podstatě neměnná. 

Jsou odděleny prázdnými řádky a téměř bez výjimky začínají částicí „Вот (идет, 

появляется, спешит...)“.  Následuje popis života a profese dotyčného v SSSR, více či méně 

zásadní důvod k emigraci, profese a jednání v USA. Mnoho portrétů je zakončeno jednou 

větou, která prezentuje postoj emigrantské společnosti k dotyčnému.  Stejný postup aplikuje 

autor i dále, při charakteristice nápadníků hlavní hrdinky v SSSR a v kombinaci 

s neskrývanou ironií i jejích bohatých příbuzných v USA. Efekt opakování vytváří komplexní 

popis toho, „jak lidé žijí“ v daném prostředí. Dokonale vypovídá o autorově vidění světa, 

který netvoří věci či velké myšlenky, ale lidé. 

   „Иностранка“ se svou členitostí řadí mezi nejvíce jednolitou prózu Dovlatova 

„Заповедник“ a povídkové soubory. Text začíná větou: „В нашем районе произошла 
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такая история.“ 63 Odehrál se příběh, příhoda, historka. Marusja se zamilovala do Rafaela, 

tím nám autor v podstatě prozrazuje jeden z posledních zlomů v hrdinčině životě. Příběh 

končí šťastně, hrdinka se po všech peripetiích smiřuje se svým životem. V doslovu autor 

přiznává, že příběh jistým způsobem zachycuje jeho zkušenost s emigrací. Odjezd ze zdánlivě 

nepodstatného důvodu (nemožnost publikovat), strach z nového (strach z hledání zaměstnání 

„jen“ kvůli penězům), kurzy na klenotníka…Protože toto čtenář nemusí tušit, závisí na 

vypravěči, aby ho o pravdivosti svého příběhu přesvědčil. Zasvěceného čtenáře však toto 

přiznání vrací zpět na začátek a prozrazuje, že končící se příběh je hlubší a důležitější, ačkoli 

je plný fakticky nepravděpodobných historek a dialogů. Funkce pointy, konfliktu mezi 

závěrem a úvodem, vede k dalšímu anekdotickému rysu tvorby Sergeje Dovlatova. Anekdota 

nemusí být vždy veselá, může být naopak velmi tragická. Komika a smích mohou být 

vedlejším produktem nebo úhlem pohledu na příběh v základě tragický (Kurganov 1997, str. 

25, 27). Humor je součástí života stejně jako neštěstí. A mezi humorem a cílenou směšností 

je rozdíl: 

 

„Юмор - инструмент познания жизни: если ты исследуешь какое-то явление, то 

найди - что в нем смешного, и явление раскроется тебе во всей полноте. Ничего 

общего с профессиональной юмористикой и желанием развлечь читающую публику все 

это не имеет.“ 64

 

   Příběh je prezentován jako sled „příhod“, jedná velká „historka“. Ačkoli chce být něčím 

hlubším, je věnován psychologicky ne zcela věrohodné postavě. Hrdinové anekdot bývají 

různí (i nesympatičtí, jako hrdinka), ale vždy nějakým způsobem blízcí čtenáři (Terc, kopie 

str. 88). Tj. jsou živí. S Marusjou Tatarovičovou lze těžko soucítit či se s ní identifikovat. Přes 

detailně vykreslené prostředí emigrace právě kvůli tomu a absenci dalšího osobního tématu 

(vztahu k Puškinovi), nefunguje vyprávění tak dobře, jako v próze „Заповедник“. S hrdinou-

vypravěčem se ztrácí lehkost vyvolání důvěry čtenáře, která je tolik potřebná pro přirozené 

prolínání reality a fiktivního, literárního příběhu (Kurganov 1997, str. 10,17). A dnešní doba 

podle Kurganova nehledá čistou fikci, čtenář je přesycen informacemi, touží po možnosti 

„jiného života“, v jehož existenci potřebujeme alespoň při čtení věřit. Proto je anekdota 

důležitým žánrem současného života (Kurganov 2001, str. 160). Je to jeden z důvodů 

popularity Sergeje Dovlatova. Neštítil se čisté směšnosti, která se samozřejmě prodává, uměl 

jí však zároveň dodat hloubku a poznávací status, které její přitažlivost znásobují.  
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2. 2  Vliv anekdoty na žánrovou charakteristiku prózy Puškina a Dovlatova 
 

   Literární anekdota zaměňuje dlouhé řeči, vysvětlování a popisy. (Kurganov 1997, str. 17) 

Pokud je však anekdota základem prozaického textu, může v něm prostor popisných a 

vysvětlovacích pasáží ve velké míře omezovat. Jako základ se tedy objevuje především 

v malých prozaických žánrech.  

 

2. 2. 1  Vliv anekdoty na žánrovou charakteristiku prózy Puškina 

 

   Puškin byl skvělý vypravěč, dokázal svými příběhy bavit společnost (Kern 1985, str. 405). 

Schopnost bavit, vtipkovat a vést ostrou konverzaci byla za dob Puškinových součástí 

vzdělání a výchovy chlapců z lepších vrstev (Grossman 1923, str. 47).  Mnoho badatelů tvrdí, 

že právě při práci na „Bělkinových povídkách“ našel Puškin svou jistotu v próze. Svůj 

prozaický styl, který odpovídal právě malým žánrům. „Evžen Oněgin“, nejrozsáhlejší dílo 

Puškinovo, je román ve verších. Obsáhlá próza se Puškinovi nedařila. Nedokončeny zůstaly 

všechny pokusy o románovou formu. „Дубровский„ vychází jako nedokončený ve srovnání 

s plány románu, ačkoli jeho první část je uzavřeným, celistvým textem (Puškin 1957, 6. díl, 

str. 776). Jednoznačně nedokončeným textem je „Арап Петра Великого“, který je volně 

inspirován životopisem autorova praděda. Román je však nejednotný a trvá několik kapitol, 

než text dospívá ke svému zlomu (nuceným zásnubám Ibrahima). Mezitím je například třetí 

kapitola věnována z Francie se navrátivšímu Korsakovovi a jeho společenským faux-pas, jež 

charakterizují společenský život ruské smetánky. Čtvrtá kapitola je opět popisem 

společenského večera se všemi detaily: „Все заняли свои прежние места, кроме карлицы 

и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским 

присутсвием.“ 65 Text se rozmělňuje v detailech a hlavní hrdina se začíná ztrácet v množství 

vedlejších postav, jimž autor věnuje velkou pozornost. Příběhy z jeho života nejsou 

základním kamenem textu, který nakonec nebyl dokončen. 

   Jako kdyby Puškin až v „Bělkinových povídkách“ skutečně poznal, že člověka lze ukázat i 

na menším prostoru, že to nijak neubírá na váze pohledu do lidské duše. Dokázal, že krátké a 

výjimečné příběhy ze života člověka ho mohou charakterizovat lépe než dlouhý popis jeho 

života od narození až do smrti. Anekdotu, krátký příběh vzal za základ svých próz a 

v „Bělkinových povídkách“ využil částečně i principu jejich výstavby. Sám tvrdil, že komedie 

se může stát vysokým žánrem (Shakespeare), pokud není založena jen na smíchu, nýbrž na 
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charakterech postav a jejich vývoji (Petruninová 1987, str. 138). Na legendách, vyprávěních 

svědků, zaznamenaných mimo jiné v archivech, založil svou nejdelší dokončenou prózu, 

„Kapitánskou dcerku“. Podle Terce je úryvkovitost významným rysem Puškinova díla a 

uměleckého myšlení. Fragmenty („Маленькие трагедии“, „Сцена из Фауста“, „Отрывки 

из писем, мысли и замечания“) jsou však v jeho případě uzavřenými celky, které vcházejí 

do vědomí čtenáře jako větší celek, předvedený v rámci jedné své části (Terc, kopie str. 82). 

   K dosažení cíle, hlubšího pohledu na člověka, jeho duši a život, slouží i autobiografické 

rysy a příhody, které Puškin připisuje některým svým hrdinům (Čarskij, Griňovova láska 

k Pugačovovi, Heřmanův sklon k hraní). Nejedná se o samoúčelné faktografické vložky, ale o 

snahu hledat univerzální lidské možnosti, které dávají smysl individualitě. Podstata Puškinova 

humanismu tkví právě v tom, že v přízemních, konkrétních vlastnostech obyčejných lidí 

(„Bělkinovy povídky“) vidí lidský potenciál (Gej 1989, str. 166).  Je třeba zdůraznit, že toto 

tvrzení nemá nic společného s třídním postavením „malých“ lidí, jejich utiskováním nebo 

jakoukoli podobnou složkou socialistického myšlení. Jedná se o naopak o zaměření na lidské 

nitro bez ohledu na uvedené atributy jeho existence. 
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2. 2. 2  Vliv anekdoty na žánrovou charakteristiku prózy Dovlatova 

 

   „Довлатов - рассказчик создает новый литературный жанр. Докуменатльная 

фактура его рассказов - лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные 

докуметы. Он создает их художественными методами. То есть сама 

документальность плод решения эстетической задачи. И как результат - двойное 

воздействие. Убедителность фактографии помножается на художественный 

эффект.“ 66

 

   Výše uvedená citace shrnuje žánrový charakter prózy Dovlatova, my se v této části práce 

pokusíme analyzovat jeho základy.  U Dovlatova určuje rozsah jeho textů nejen jeho styl, 

jemuž se budeme věnovat v další části této kapitoly, ale i jejich anekdotická podstata. Mnohé 

prozrazuje také jeho tvůrčí postup, který lze samozřejmě vyčíst pouze ze sekundární 

literatury. Je jím proces autostylizace a tvorba pseudodokumentární literatury. Tento 

proces vychází částečně z ústního podání příběhů dříve, než jsou zaznamenány. Prameny se 

zcela shodují v tom, že Dovlatov byl více než výborným vypravěčem. Podle všeho nebyl 

geniálním improvizátorem v ústním ani písemném podání (Genis 1999, str. 23), pro své 

příběhy vždy hledal „zkušební“ publikum. Dlouho před zapsáním vyprávění vytvořil fabuli, 

umělecky doplňující skutečnost a pak ji vyprávěl. Často v přítomnosti jejího hlavního aktéra. 

Reakce na vyprávění se pak stala součástí konečné podoby příběhu, povídky. (Rejn, kopie str. 

1). Takový byl podle Jevgenije Rejna mechanismus literární práce Sergeje Dovlatova: 

„Истинное искусство уничтожает свой материал и становится единственным 

образом в духовной вселенной. Сужу об этом не абстрактно, а на примере тех 

довлатовских отрывков, где действует некто, поименованный как Евгений Рейн.“ 67  

 

   Autostylizace je „konstrukce fiktivního mluvčího, tj. vypravěče nebo lyrického hrdiny 

(řidčeji postavy s mluvčím netotožné), která při vnímání díla poukazuje k reálnému původu 

díla, k autorovi: a) jazykově tématickým charakterem, b) shodou mezi obecně rozšířenou 

představou o autorovi a konstruktem. Neodkrývá objektivně skutečný život původce díla – 

literární obraz autora je podřízen smyslu literárního díla (stylizování nebo naopak opomíjení 

životních a charakterových dat) – vytržení z těchto souvislostí nabývá povahy mýtu.“  

(Slovník literární teorie, 1984, str. 36) Je až s podivem, jak přesně tato definice vystihuje 

obraz procesu tvorby Sergeje Dovlatova tak, jak se o něm dočítáme od jeho blízkých. 

Dovlatov byl vypravěč a toužil po tom, aby jeho slova působila na čtenáře tak, jako na něj 
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působila hudba jazzových mistrů (Vajl 2, kopie str. 1). Proto směřoval k vyprávění 

pravděpodobnějšímu, než byla sama skutečnost. Prameny se rozcházejí v názoru, zda jeho 

hrdina byl převážně stylizací, nebo do něj autor vkládal svůj charakter co možná nejpřesněji. 

Jisté je, že pro anekdotu typická psychologická důvěryhodnost tu je.  

   Podobným způsobem vytvářel Dovlatov i postavy vedlejší, nesoucí často jména skutečně 

žijících osob, mnohdy autorovi blízkých. Připisoval jim různé vlastnosti (i své), jejich celková 

charakteristika však vždy vychází z epizod či sledu příhod, kterými postavy procházejí a jak 

v jejich rámci jednají. Podle Kurganova tak Dovlatov odstartoval proces anekdotizace prózy, 

který se dál prohluboval po jeho smrti. Text se začal skládat z mnoha mikrosyžetů. (Kurganov 

2001, str. 145). Dovlatovovy mikrosyžety jsou rozvrženy do seriálů či bloků, které 

překračují hranice jednotlivých textů (armáda, zapovednik, emigrace), čímž vytvářejí 

nelineární, stylizovanou autobiografii svého tvůrce. (Kurganov 2001, str. 145). Kulle 

nazývá tento postup koláží „mikronovel“, dobře je viditelný na próze „Филиал“ (Kulle, kopie 

str. 5). Toto strukturování textů má vliv i na jejich grafickou podobu. „Филиал“ sestává ze 

dvou linií; jedna se odehrává v současnosti, druhá je zasazena do vzpomínek. Obě linie se 

v toku vyprávění pravidelně střídají, graficky jsou výrazně odděleny. Zároveň se uvnitř 

jednotlivých střídajících se bloků vyprávění dělí do odstavců, mezi nimiž je vynechán řádek. 

Toto grafické dělení zvýrazňuje fragmentárnost děje, která svědčí ironicko-parodickému 

vyprávění o kongresu emigrantů, nikoli však osobním až intimním vzpomínkám hrdiny. Kvůli 

nárokům na rozsah textu Dovlatov totiž část vzpomínání na „první lásku“ dopsal později a 

uměle do textu vsadil. K organickému propojení obou sfér vyprávění však nedochází a text 

ztrácí na důvěryhodnosti a kvalitě hlubšího obrazu. Vyniká především jeho humoristická 

stránka. 

 

   Žánrová podoba Dovlatovovy prózy byla jedním ze základů jeho úspěchu v USA a 

publikování v prestižním časopise NewYorker. Krátká povídka je typickým americkým 

žánrem (Pachomovová, kopie str. 1), vzpomeňme například povídkáře Sherwooda Andersona. 

Podle Nikolaje Kryščuka je sklon ke krátké formě nejen specifikou literárního talentu, ale 

pramení i z obsahu dané prózy. Krátká próza většinou neobsahuje budoucnost či minulost, 

veškerou svou pozornost soustřeďuje do současnosti (Kryščuk, kopie str. 1). Zároveň tak 

deformuje fungování času (plyne rychleji – viz kapitola 1. 1.1) i prostoru (zužuje se). A čím 

šílenější je obsah, tím pevnější musí být forma (Genis 1997, str. 237). Pak se jen těžko může 

stát autorem románů spisovatel, jehož hlavním tématem je chaos a absurdita. 
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2. 2. 3  Aforismus 

 

   Kromě krátké povídky existuje ještě jeden literární žánr, který spojuje prozaické dílo 

Puškina a Dovlatova a který úzce souvisí s anekdotou. Je jím aforismus. Aforismus je 

„stručně vyjádřená, vtipná, nezřídka ironicky zabarvená originální myšlenka nebo soud, 

zakládající se obvykle na srovnání protikladu nebo rozporu; krátká, velmi pregnantní literární 

forma reflektivního, popřípadě satirického rázu.“ 68 Aforismus či jiné ustálené spojení může 

fungovat jako závěr anekdoty (Kurganov 1997, str. 10):  

 

„Политические обзоры вел Гуревич. Это был скромный добросовестный и 

компетентный человек. Правда, ему не хватало творческой смелости. Гуревич был 

слишком осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры 

заканчивались словами: „Будущее покажет“. 

- Будь чуточку нахальнее. Выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу. 

Ошибайся, черт возьми, но будь смелее. 

Гуревич сказал:  

- Постараюсь. 

Теперь его обзоры заканчивались словами: „Поживем – увидим“. 69

 

   Nejvíce samostatných aforismů najdeme u Dovlatova samozřejmě v textech „Записные 

книжки“, většinou se týkají oblasti umění a tvorby. Nicméně i v rozsáhlejších textech se 

vyskytují věty, aspirující na zápis do sbírky aforismů o životě s výroky klasiků, jako například 

oddíl aforismů Puškina v sebraných spisech: „Зависть - сестра соревнования, 

следственно и хорошего роду.“ 70 Anekdotické aforismy podtrhují moudrost s lehkostí a na 

rozdíl od klasických anekdot (příběhových) nemají tu vlastnost, která je určuje k zániku při 

změně prostředí či objevu nové, aktuálnější anekdoty (Terc, kopie str. 92). Naopak 

v nejstručnější možné formě formulují autorův pohled na dané téma: „Бескорыстное 

вранье - это не ложь, это поэзия.“  71
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2. 3  Styl a práce s jazykem 
 

2. 3. 1  Styl a práce s jazykem u Puškina 

 

   V. G. Kostomarov vidí jazyk skrze svou vektorovou teorii nikoli jako gramatickou jednotu, 

zafixovanou ve slovnících, nýbrž jako spektrum spojnic (vektorů) s vnějazykovou skutečností 

(Kostomarov 2006, str. 67). Jazyk konkrétního autora není výjimečnou jednotkou jazyka. 

Individuálním činí jazyk spisovatele jeho vědomí, jímž jazyk jako celek prochází, je filtrován 

(Kostomarov 2006, str. 125). Protože je jazyk tak úzce propojen se skutečností a s vědomím 

autora, jenž s ním pracuje, prochází logicky změnami. Zvenčí přicházejí do jazyka „novinky“, 

což přirozeně není jen znakem současného jazyka (Kostomarov 2006, str. 235). Již Puškin 

vnesl do ruského jazyka změny, které položily základ vytvoření moderního ruského 

spisovného jazyka. Jazyk měl velký podíl na formování autorova prozaického stylu.  

   Jedním z rysů Puškinova stylu, které uvádí Vinogradov, je stylistická syntetičnost. Tedy 

využití živých forem jazyka v různých stylistických projevech, které jsou všeobecně důležité 

a srozumitelné (Vinogradov 1999, str. 652). Lomonosovova teorie tří stylů rozdělovala styly 

na vysoký (vhodný pro tragédii), nízký (vhodný pro komedii) a střední (vhodný pro přátelský 

hovor). Toto rozdělení nebylo vzhledem k výše uvedenému názoru Puškina, že komedie 

nemusí být dle klasicistního rozdělení nízkým žánrem, pro jeho umělecké myšlení přirozené. 

Pro současného čtenáře je přirozené, že postava dělníka nepromlouvá dokonale spisovným 

jazykem, ale občas i jadrnými výrazy. Dnes je odpovídající jazyková charakteristika nezbytná 

pro důvěryhodnost realistického díla. Nebylo tomu vždy tak. „Karamzinisté“ zastávali názor, 

že „nízké“ výrazy do literatury nepatří (Vinogradov 2000, str. 425). Toto pravidlo začal 

Puškin narušovat již ve své první velké próze „Арап Петра Bеликого“ , kde s autorskou řečí 

v „karamzinovském“ stylu kontrastuje lidové vyjadřování některých postav.  

 

„Несколько слугов бросилось было в разные стороны, но в ту же минуту старая 

женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном 

роброне, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление 

произвело общее удовольствие. 

- Здравствуй, Екимова - сказал князь Лыков, - какого поживаешь? 

- Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женихов поджидаючи. 

- Где ты была, дура? - спросил хозяин.“  72
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   Puškin do svých textů integroval pouze ty výrazy, které měly potenciální šanci stát se 

součástí spisovaného jazyka například tím, že je pronášejí i postavy ve vyšším postavení. 

Snažil se vyhýbat hojnému používání exotismů či výrazů z dialektů, výjimku tvořily 

profesionalismy z oblasti vojenského života („Выстрел“) a karetních her („Piková dáma“) 

(Vinogradov 2000, str. 484). Žargon (či dokonce argot) jako příznak sounáležitosti 

s konkrétní uzavřenou skupinou lidí je využit například v „Kapitánské dcerce“, kdy Griňov 

vyslechne rozhovor Pugačova s jiným povstalcem, kterému vůbec nerozumí (Puškin 1957, 6. 

díl, str. 411). Cílem využití do té doby nepřípustných výrazů je celkové působení vyprávění, 

kterému se podřizuje vše.  Proto dokázal Puškin důvěryhodně zobrazit i postavy, které žily 

mimo jeho svět, postavy řemeslníků a venkovanů. Tento proces kulminuje opět 

v „Bělkinových povídkách“. Příkladem budiž hra převleků v povídce „Барышня-

крестьянка“, ve které má  řečová charakteristika důležitou roli. Části vyprávění ve stylu 

Karamzinovy školy (původní vypravěčkou je dle předmluvy žena) zde již hrají roli 

parodickou. Tento vztah k sentimentální literatuře vyjadřuje autor i přímou ironií: „Марья 

Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно, была влюблена.“ 
73 („Метель“) Hlavní hrdinka Líza se převléká za služku Akulinu, a této roli se snaží 

přizpůsobit i své vyjadřování. Líza v převleku Akuliny čerpá z řeči své služebné Nasti: 

„Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее...а дочери 

и надулись, да мне наплевать на них...“ 74 Akulina je pro Lízu, žijící v rodině anglofilního 

otce, pouze rolí. Hraje ji výborně: „Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то 

не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему.“ 75 V její řeči najdeme 

některé atributy hovorové syntaxe jako volný slovosled, nedokončené věty či vynechávání 

osobních zájmen. Když nechce být Líza při obědě s Alexejem odhalena, mluví výhradně 

francouzsky. Naopak naprosto přirozeně a neutrálně promlouvá Líza-Akulina ve vážnější 

chvíli, kdy říká Alexejovi, že se budou scházet jen dle její vůle. Tato nedokonalost v roli má 

za následek to, že Alexej je Akulinou uchvácen a podléhá jí, aniž by sám tušil proč. Přímá řeč 

hlavní hrdinky tedy hraje v úspěchu jejího převleku důležitou roli. Pokud Puškin zasazuje 

hovorové prvky i mimo řeč přímou, pak do nevlastní přímé řeči (Vinogradov 1999, str. 635). 

Je třeba dodat, že právě ta přibližuje vypravěče k jeho postavám a například v případě Bělkina 

je velmi důležitým stylovým prostředkem, úzce souvisejícím s obsahem a celkovým 

poselstvím souboru povídek. Bělkin je stejným „malým“ člověkem, jako například rakvář. 

Hovorové výrazy však Puškin nepovažoval za něco výjimečného, nýbrž za přirozené rozšíření 

jazyka literatury: 

 

 56



„Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. 

Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, 

но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать 

единственно языком разговорным - значит не знать языка.“ 76    

    

   Dalším z rysů Puškinova stylu, jak uvádí Vinogradov, je princip jasnosti a přesnosti 

vyjadřování, přímého pojmenování jevů, předmětů a dějů (Vinogradov 1999, str. 652). To 

samozřejmě neznamená, že předměty a jednotlivosti nejsou v jeho textech důležité. Detail je 

v uměleckém světě Puškina podstatný, ale vztah k zobrazované věci je vždy jediný a 

konkrétní. Postupem času nabývá v autorových textech na významu děj. Tento proces 

dosahuje vrcholu za prvního podzimu v Boldinu, kdy Puškin píše první dokončenou prózu 

„Гробовщик“. Centrem věty se stává sloveso, zkracují se popisy a přímé charakteristiky, 

vyprávění nabývá na dynamice a napětí (Vinogradov 1999, str. 589). Puškinův zájem o 

historické anekdoty, záznamy a legendy mohl mít vliv na jeho prozaický styl, neboť se 

podobá stylu letopisců. Letopisec jako vypravěč do příběhů nevstupuje, neboť sám sebe 

považuje za člověka, který události pouze zaznamenává. Jeho příběhy jsou zhuštěné, plné 

výčtů, aby mohly zachytit co nejširší záběr ubíhajícího života. Puškin popisuje přímo život, 

nikoli svůj vztah k němu, a jako vypravěč do prozaického textu vstupuje minimálně. Proto 

jeho příběhy někdy působí, jako že se vyprávějí samy (viz sen rakváře, Gej 1989, str. 154). 

Schopnost autora - nechat vyprávět život sám - se v rámci realistického stylu stává jednou 

z nevětších předností. Prozaičnost znamenala pro Puškina především srozumitelnost. 

(Vinogradov 1999, str. 585). A vyprávění se podřizuje nejen práce se slovem, ale také 

s větnými celky, jež jsou pevně organizované a uzavřené (Gej 1989, str. 6). Puškin si 

postupně vypracoval styl do značné míry lakonický a jasný, vyznačující se rytmičností. Tuto 

ladnost a jednoduchost považovali někteří badatelé za bezobsažnost, pouhou snahu zaujmout 

čtenáře: 

 

„Томашевский писал: Создавая ‚Повести Бекина‘, Пушкин, по-видимому, - не ставил 

перед собой задачи широкого обобщения, а просто отрешился дать читателям ряд 

занимательных повестей.“  77  

  

   Takový postoj zaprvé znemožňuje seriózní bádání, zadruhé podtrhuje časté tvrzení, že co je 

populární, je bezpodmínečně plytké a mělké, že každé umění, které se dobře prodává, nemá 

hlubší cíl než prodej a popularitu. Tento přístup samozřejmě existuje dodnes, protože dnes již 
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existují spisovatelé, pro něž je psaní profesí, která je uživí. To je stav, po kterém toužil již 

Puškin. Sám se plně neřídil svým výrokem, že próza vyžaduje především myšlenky (viz citace 

v kapitole první).  Próza psaná výrazným stylem či jazykem nutně nemusí postrádat 

myšlenku. Na příkladu příběhu o rakváři jsme ukázali, že celková myšlenka příběhu je 

formulována přirozeně na konci vyprávění, není vyslovena vstupujícím vypravěčem a kdo ji 

nechce vidět, neuvidí ji. Kostomarov řadí proces pojmenovávání vážného s humorem a 

nadhledem mezi rysy tzv. karnevalizace jazyka (pojem karnevalizace přejímá od Bachtina). 

Projevuje se směšováním nízkého a vysokého v jazyce, ztěžuje stylovou diferenciaci 

(Kostomarov 2005, str. 234). Puškin také nechápal slovo jako statickou jednotku, jejíž pomocí 

lze sdělit jednu myšlenku, nýbrž jako mnohovýznamovou strukturu, stylisticky a tematicky 

pohyblivou, nabývající konkrétního významu v konkrétním kontextu. S každým slovem se dá 

pracovat. (Vinogradov 2000, str. 497) Tato skutečnost zahrnuje i možnost „hry se slovem“, 

zdroj ironie a parodie.  Skutečnost, že proces karnevalizace jazyka, započatý prvním 

vnášením stylisticky nižších prvků do vysoké literatury, akceleroval v druhé polovině 20. 

století, nám umožňuje přejít k analýze stylu Sergeje Dovlatova, který psaní také považoval 

především za práci se slovem a napsal: „Слова - моя профеcсия.“ 78 
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2. 3. 2  Styl a práce s jazykem u Dovlatova 

 

„Более всего мне дорога в литературе ее внеаналитическая сторона, ее звуковая 

гамма, ее аромат, ее градус, ее цветовая и фонетическая структура, в общем, то, 

что мы обычно называем необъяснимой привлекательностью.“ 79  

 

   Tento citát z přednášky Sergeje Dovlatova vyjadřuje nejen jeho vztah k literatuře, ale 

zároveň se týká i  jeho tvorby. Autorovi velmi záleželo na vlastním stylu, proto si stanovil pro 

svou literární práci zásadní pravidlo. Žádné slovo ve větě nesmělo začínat na stejnou 

hlásku (Dovlatov 2001, str. 179). Toto omezení v několika ohledech určuje autorův styl.  

   Za první důsledek je možné považovat lakoničnost autorova stylu. Pravidlo o počátečních 

hláskách samo o sobě vyžaduje krátké větné celky a nutí autora vážit důležitost jednotlivých 

jejich součástí. Dovlatov byl v rámci pseudodokumentárního žánru nucen volit mezi 

konkrétními slovy. Jednoduchost a ladnost jeho stylu tedy není samozřejmá, ale záměrně 

náročná a propracovaná. Důkazem autorovy schopnosti práce se slovem je výsledný čtenářův 

dojem, že autorovo pero létalo nad papírem rychle a ladně jako pero básníka políbeného 

múzou, či vypravěče, který jen zaznamenává právě vyprávěný příběh. Tak se od autorova 

tvůrčího omezení dostáváme k atributu jeho stylu, se kterým se setkáváme v mnoha 

sekundárních pramenech, tj. k přirovnání k poezii a anekdotě. Básně i anekdoty jsou úzce 

spjaty s ústním přednesem (recitací, vyprávěním) a jsou snadněji zapamatovatelné. Nic 

v textech Dovlatova není náhodné a máloco lze vynechat, aniž by obsah či forma utrpěl. Ze 

slov Josifa Brodského, který přisuzuje Dovlatovovi snahu aplikovat na prózu básnická 

měřítka, cítíme určitý vztah k jeho vlastní tvorbě. Nicméně jeho názor nelze neuvést, neboť 

popisuje skutečnost, že lakonický styl není pro ruskou literaturu typický. Pokud byl tento fakt 

pro autora v době vzniku Brodského článku jistou překážkou v uznání a popularitě, lze ho jen 

těžko vztahovat k ruským čtenářům. Ve vlasti se Dovlatovova próza prosadila až po jeho 

smrti a její lakoničnost nebyla překážkou, naopak k její popularitě v dynamické době po 

rozpadu SSSR přispěla. 

 

„Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге к лаконичности, к 

лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения. 

Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою 

стилистику. Мы - нация многословная и многосложная; мы - люди придаточного 

предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более - кратко 
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пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу 

избыточность.“  80  

 

   Dalším důsledkem, taktéž spojujícím prózu Dovlatova s poezií, je výrazná rytmizace. Próza 

je rytmizována jak na úrovni jazykové, tak v rámci celého autorova díla na úrovni obsahu. 

Rytmizaci v rámci malých celků (odstavců, dialogů, kapitol, povídek) podporuje autor 

využíváním výčtu, řazením jednočlenných vět za sebou, srovnáním či opakováním. 

V následující citaci se objevuje dokonce rým: 

 

„Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня - сумашедшие, грязные, 

претенциозные лирики. Его знакомые пили коньяк с шампанским. Мои - 

систематически розовый портвейн.“ 81   

 

   Lipoveckij považuje opakování dokonce za nejvýznamnější strukturní prvek próz Sergeje 

Dovlatova. Výborným příkladem je struktura první kapitoly textu „Иностранка“ (viz 

kapitola o anekdotě). Podobná opakování (stejné slovo na začátcích za sebou následujících 

vět) označuje Kargašin za „prozaické anafory“ (Kargašin 2001, str. 107). Dialogy jsou 

rytmizovány velmi krátkými replikami s minimem komentářů vypravěče nebo opakováním 

jednotlivých slov. V úryvku z textu „Заповедник“ je opakování v kombinaci s postavou 

cizince zároveň prostředkem zdůraznění vzájemného neporozumění, jež je v mnoha podobách 

jedním z témat této prózy: 

 

„- Извините, могу я задать вопрос? 

- Слушаю вас. 

- Это дали? 

- То есть? 

- Я спрашиваю, это дали? - Тиролец увлек меня к распахнутому окну. 

- В каком смысле? 

- В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите. 

- Не понимаю. 

... 

- У меня цветная открытка – „Псковские дали“. И вот я оказался здесь. Мне хочется 

спросить - это дали? 

- В общем-то, дали - говорю.“  82  
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   V rámci celku autorova díla můžeme pozorovat několik typů opakování. Zaprvé se jedná o 

tematické bloky, které procházejí celým dílem (např. téma lágru). Zadruhé jde o opakování, 

na které jsme upozorňovali v rámci rozboru anekdoty v textu „Записные книжки“, jejichž 

části najdeme v jiných prózách. Dále je tu opakování obecné situace, jež je vždy naplněna 

konkrétním kontextem. Tak čteme, jak se vypravěč seznámil se svou budoucí ženou v prózách 

„Наши“, „Заповедник“ a „Чемодан“ („Поплиновая рубашка“). Pokaždé jde o naprosto 

odlišné seznámení s toutéž ženou. Opakování je v tomto případě zjevně narušeno a dává 

impuls k spekulacím, která z verzí je pravdivá (Lena Dovlatovová, pro zajímavost, tvrdí, že 

žádná). Princip je jednou ze záměrných mystifikací čtenáře, na kterých je vystavěn mýtus 

jménem Sergej Dovlatov. Pozornému čtenáři autor zároveň poodhaluje podstatu svého 

pseudodokumentárního žánru. 

   Rytmus podporují také zvláštnosti autorova stylu. Jednou z nich je výrazně individuální 

interpunkce, které vládne znak tří teček. Autor jej v duchu svého názoru, že interpunkce 

není pevně dána a každý autor si ji určuje sám, používá velmi často (Genis 1999, str. 137). 

Mimo jiné i místo spojek, čímž z původně zamýšlených a jeho stylu neodpovídajících souvětí 

vytvářel kratší větné celky. Pevnost a celková organizovanost autorova stylu vytváří dojem 

ovládnutí chaosu, což by bylo možné chápat jako dosažení harmonie v příbězích. Ve 

skutečnosti jde o syntakticky zvládnutý chaos po stránce formální. Příběhy Dovlatova jsou o 

nekonečném hledání harmonie, snaze přemoci chaos (Genis 1999, str. 138). Lipoveckij 

nazývá toto principem „opakování neopakovatelného“. Pravidelně se projevující absurdita 

mění unikátní v univerzální (Lipoveckij, kopie str. 6). „Безумие становится нормой.“ 83 

   Zajímavým prostředkem rytmizace jsou v některých fázích textu i autorské vstupy. 

Vytvářejí přechody mezi jednotlivými částmi textu, mezi kapitolami nebo jednotlivými 

anekdotami: „Но, как всегда, предисловие затянулось.“ 85 Tato věta tvoří dostatečně 

netypický závěr předmluvy povídkového souboru a zároveň je výrazným přechodem 

k začátku vyprávění. Odbočky jsou také často zvýrazněny vstupem autora. V povídce 

„Номенклатурные полуботинки“ například formulace „Мы снова отвлеклись“ 84 uzavírá 

vyprávění o profesi sochaře v Sovětském svazu, kde nejvýnosnější zakázkou je socha Lenina. 

Zároveň naznačuje charakter vztahu sochařů k podobné práci (lhostejnost, nedůslednost), jenž 

je hlavním tématem povídky. Autorský vstup přímo neodděluje hlavní vyprávění, je součástí 

úvodu do prostředí a zdůrazňuje jeden jeho konkrétní atribut. Vztah odboček k hlavnímu 

vyprávění se různí, nicméně hlavní dějová linka není u Dovlatova propracovanější či 

důležitější než jednotlivé příhody, charakterizující prostředí nebo některé tzv. vedlejší 

postavy. Nabokov shledává tento typ přechodů, označovaný též jako rétorický, také 
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v „Evženu Oněginovi“ a vidí ho jako jeden z typů přítomnosti autora v textu. Dalším je 

stylizace autorského já do jedné z postav, což poskytuje možnost hodnotit z hlediska postavy 

další hrdiny, podávat přímá svědectví o popisovaných událostech (Nabokov 1999, str. 43). 

Oba typy autorských postupů nacházíme i u Dovlatova, ačkoli spíše než rytmizaci textu slouží 

upozornění čtenáře na konkrétní části textu. 

   Kargašin vyděluje ještě další básnický rys prózy Dovlatova. Dovlatov dělí text na velmi 

krátké odstavce, často oddělené i volným řádkem (v obou amerických prózách). Tuto 

grafickou fragmentárnost považuje Kargašin za ekvivalent básnických strof (Kargašin 

2001, str. 108). Toto tvrzení přijímáme ve smyslu určitého typu rytmizace, přirovnání ke 

strofám však považujeme za nepřiměřené. 

 

   Tvorba Sergeje Dovlatova spadá do doby, kdy začíná v rámci postmoderní literatury 

vrcholit Kostomarovem pojmenovaný proces karnevalizace jazyka. Stylové úrovně jazyka se 

mísí v textech Dovlatova relativně jasným způsobem. Autorská řeč obsahuje především 

slova stylově neutrální (Kargašin 2001, str. 103). Je nutné dodat, že ani hrdina–vypravěč se 

v přímé řeči nevyjadřuje výrazně hovorově, nemluvě o vulgaritě. Touto přirozenou a 

nenápadnou cestou podporuje celkové vyznění prózy, která nemoralizuje, neodsuzuje, nestaví 

se demonstrativně na jednu stranu. V přímé řeči funguje stylová různorodost jako součást 

charakteristiky mluvčího. Jak jsme již zdůraznili, Dovlatov si nepotrpěl na přímé 

charakteristiky. Povahu hrdinů vykresloval postupně, skrze příhody, jimiž procházejí, a 

výroky, které pronášejí. Výborným příkladem je děd z druhé povídky souboru „Наши“, který 

se vyjadřuje slovy, kterým nikdo v okolí nerozumí: „АБАНАМАТ!“ či “К-а-а-кэм!“ 86 

Stejně jako jeho výkřiky nechápe nikdo, včetně vypravěče, ani děda samotného. Když 

vypravěč později význam jednoho ze slov odhalí, nikomu ho nesdělí, protože v tom nevidí 

smysl. Obtížný dědův charakter by to stejně pochopit nepomohlo. Autor zde využívá 

fonetický plán jazyka a daří se mu budit dojem neopracované, přímo zapsané řečové 

skutečnosti (Kargašin 2001, str. 113) Ještě důležitější roli hraje řečová charakteristika u 

hrdinů textu „Заповедник“. Vyjadřování postavy Michajla Ivanyče jsme zmínili již 

v kapitole první. Jazyk Michajla Ivanyče nefunguje podle žádných pravidel. Jednotlivé slovní 

druhy používá náhodně, předložky, částice a citoslovce vznikají během řeči. Navíc si vytváří 

vlastní lexikální ekvivalenty podstatných jmen i sloves, takže jeho řeč je v závěru 

srozumitelná jen po delším zamyšlení, v některých případech vůbec: „Пятерку утром хва и 

знато бысь в гадюшник...“ 87 Přesto si vypravěč s Michajlem Ivanyčem udržuje jasný vztah, 

brání ho před problémy. Co je však za člověka, tomu nikdy neporozumí. Jiná situace nastává 
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v případě fotografa Markova, vypravěčova partnera při alkoholických příhodách. Vztah 

k němu vypravěč nijak nevyjadřuje, nicméně ho také obdarovává zvláštními vyjadřovacími 

návyky. V opilosti Markov mluví jako hlasatel agitační sovětské radiové stanice: 

 

„Право на отдых гарантировано Конституцией...Как в лучших домах Парижа и 

Брюсселя...Так зачем же превращать науку в служанку богословия?!. Будьте на уровне 

предначертаний Двадцатого съезда!.. Слушайте Пионерскую зорьку... Текст читает 

Гмыря...“ 88 

 

   Tyto věty jsou citacemi z oficiálních dokumentů strany či stranických projevů, ovšem tato 

skutečnost nemusí být pro dnešní mladší či zahraniční čtenáře zcela zřejmá. Následkem toho 

lze i Markova chápat jako obyčejného alkoholika, vidět ho jako parodii na samozvané 

disidenty či jako skutečně zoufalého člověka, který touží po svobodě a nedostává se mu jí. 

Jeho výkřiky jsou parodií na oficiální jazyk sovětské propagandy (Kargašin 2001, str. 114) a 

jeho charakter nepůsobí přesvědčivě. Autor v jeho případě na rozdíl od Michajla Ivanyče 

nevyjadřuje žádný vztah k postavě, proto se přikláníme spíše k interpretaci tohoto hrdiny jako 

alkoholika, jenž doplňuje jazykově široce různorodý jazykový materiál textu. 

   Pokud se objevuje v řeči hrdinů výrazný stylový kontrast v jedné větě, případně slovo 

nízkého nebo vysokého stylu zasazené do opačného významového kontextu, jedná se o 

typický humoristický prostředek, kterému se často smějeme ve filmu či v samotném životě. 

Ukazuje jazyk v jeho nejširších rozměrech na malé ploše: „Русский язык, твою мать, наше 

единственное богатство!..“ 89 Vzhledem k výborné imitaci živé řeči působí autorovi 

hrdinové živěji, jsou pro čtenáře bližší a přitažlivější.   

   Jazyk necharakterizuje u Dovlatova pouze jednotlivé hrdiny, je atributem celých skupin. 

Zájem autora o žargon či argot dokládá i jeden z dopisů vydavateli v textu „Зона“, jenž je 

celý věnován jazyku lágru. Autor charakterizuje řeč zločinců, která je nedílnou součástí 

obrazu světa v lágru: 

 

„Как это ни удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий 

уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной 

матерной скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену.“ 90
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   Téměř v každém větším textu se setkáváme s jazykem alkoholiků, který je naopak často 

prosycen vulgarismy a „matem“. Autor jej nijak nekomentuje (vypravěč je často součástí 

alkoholických dobrodružství), přirozeně ho vpravuje do přímé řeči postav.  

 

   Je zřejmé, že slovo a jeho konkrétní užití je nejen součástí formy autorových textů, ale 

významně se podílí i na jejich obsahové stránce. V sekundární literatuře je nejednou 

zmiňován proces „očištění“ slova, naplnění slova konkrétním, reálným smyslem. To nejenže 

dodává slovu živost a důvěryhodnost, tak důležitou pro charakter autorovy prózy, ale zároveň 

přímým pojmenováním předmětu odvádí od práce se slovem pozornost, čímž autor dosahuje 

kýžené lakoničnosti (Kargašin 2001, str. 115). Také zajišťuje fungování prózy založené na 

detailech, které se stávají výraznými a upoutávají čtenářovu pozornost. Soustředěná 

propracovanost prózy Sergeje Dovlatova souvisí s autorovou touhou po konkrétním způsobu 

působení na čtenáře.  

 

„Любитель джаза, он мечтал о немедленном воздействии. Мне уже приходилось 

рассказывать, как он говорил, что если бы не писателем, то хотел бы быть 

джазистом, который поднимает трубу - и с первым звуком все обмирают.“ 91  

 

   S hudbou spojuje prózu i rytmičnost a chaotičnost.  Džezový muzikant hudbu nejen ovládá, 

ale na jevišti ji pomocí improvizace vždy vytváří v podstatě znovu. Stejného efektu se snažil 

dosáhnout i Dovlatov. Efektu okamžitě organizovaného chaosu. Je nutné si uvědomit, že 

v USA nebyl jazz hudebním žánrem, určeným jen pro intelektuální menšinu a muzikanty 

samotné, jak ho chápeme dnes u nás. Jazz se těšil (a těší) větší popularitě. Próza Dovlatova 

rovněž a bez čtenáře je nemyslitelná (Krivulin, kopie str. 2). Na rozdíl od socartu nepřehlíží 

čtenáře, již ve fázi vzniku (výše zmíněné „zkušební“ publikum) s ním naopak počítá. Z toho 

všeho je zřejmé, jak důležitý byl pro autora efekt jeho prózy.  

   Nejen tato skutečnost svádí k hodnocení Dovlatova čistě jako humoristy. Jedná se o 

povrchní, jednostranný přístup, který nesdílíme. Nesouhlasíme však ani s druhým extrémním 

přístupem, který zdůrazňuje obsahovou stránku a ignoruje humoristický aspekt. Metafyzické 

problémy o smyslu vlastní existence a další filosofické otázky jsou v próze Dovlatova pouze 

lokálním tématem (Suchich, kopie str. 4), vloženým do dynamického vyprávění v podobě 

krátkých zastavení.  Jak jsme již ukázali v oddílu věnovaném anekdotě, humor a seriózní 

obsah se nevylučují, a není tudíž možné vidět je jako protiklady. Proto by nemělo být dílo 

Sergeje Dovlatova u ruských kritiků řazeno mezi „beletristiku“. Slovo „beletristika“ bylo 
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synonymem pro uměleckou literaturu a teprve ve 20. století získalo v ruštině (na rozdíl od 

češtiny) negativní význam textů bezobsažných a bezúčelných (Kostomarov 2005, str. 107).  

Kostomarov uvádí citát J. W. Goetha, jímž podporuje svůj odmítavý postoj k apriornímu 

znevažování jakékoli literatury: 

 

„Художник всегда изобразитель - высшая форма изображения та, что способна на 

успешное соревнование с действительностью, т.е. на такое одухотворение вещей, 

которое делает их для всех нас абсолютно живым.“ 92 

 

    Výše zmíněné upoutávání čtenářovy pozornosti autorskými vstupy či zapojení přímé reakce 

příjemce při vytváření příběhu ukazují, že tvorba Dovlatova má výrazně komunikativní 

charakter. Dalším příznakem komunikativnosti je hojnost dialogů a přirozené napodobení 

ústního vyjadřování, které vrcholí využitím interpunkčních znamének při písemném vyjádření 

neverbálních prvků komunikace. Komunikace je jedním z klíčových pojmů dnešního světa. 

Zkratkovitost se stala jedním z důsledků zrychlování životního tempa a narůstání objemu 

informací, které přijímáme. Proto není divu, že popularita prózy Dovlatova, podpořená 

odpovídajícím stylem na konci dvacátého století stoupala a dodnes neklesá. 
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2. 4  Závěr kapitoly druhé 
 

   V druhé kapitole jsme prostřednictvím analýzy různých textů ukázali, že čistý humor ve 

formě anekdoty nebyl cizí ani jednomu z autorů, a to nejen jako součást větších textů, ale také 

jako samostatná anekdota. U Dovlatova je anekdota základním stavebním prvkem, některé 

texty Puškina se anekdotě strukturně blíží. Zároveň byla ve formě historických zápisků, 

legend a vyprávění základem Puškinových próz historických, které u Dovlatova nenajdeme. 

Anekdota má na žánr podstatně větší vliv u Dovlatova, nejen kvůli jinému statutu v rámci 

literatury.  

   V rámci analýzy práce s jazykem jsme se nezabývali rolí cizích jazyků v prózách obou 

autorů, neboť francouzština, resp. angličtina byly s ohledem na dobu a prostředí, ve kterých 

spisovatelé žili, přirozenou součástí jejich textů. Uvědomujeme si, že náš rozbor stylu a 

jazyka není detailní a že při hloubkové analýze, pro niž tato práce neposkytuje dostatečný 

prostor, by vyšly najevo možné podstatné odlišnosti, stejně jako další spojitosti. U obou 

autorů nás však slovo, fungující v rámci psychologicky věrného zobrazení života, vrací zpět 

k podrobně analyzované anekdotě. 

   Anekdotičnost ve spojení s lehkostí prozaického stylu měla u obou autorů vliv na 

posuzování jejich tvorby literární kritikou.   
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3. „Zapovědnik“ 
 

3. 1  „Zapovědnik“ jako pouť a turistická destinace 
 

   „Palomničestvo k Puškinu“ ¨ 93, tak nazývá Igor Suchich ve svém textu o této próze Sergeje 

Dovlatova hledání vypravěče a hlavního hrdiny. Na toto niterné hledání vztahu k Puškinovi 

lze nahlížet jako na hru s žánrem novodobého cestopisu či staroruského хождения.  

 

3. 1. 1  „Zapovědnik“ jako turistická destinace 

 

   Zabýváme-li se motivem cestování, nelze opomenout tématiku turistiky, jež je výraznou 

součástí textu „Заповедник“. Turisté, přijíždějící v autobusech do Puškinských hor, souvisejí 

jednak s tématem turistiky, jednak z motivem falše, neboť jsou ve většině případů jejími 

pasivními adresáty. Přijímají ji, protože mýtus Puškin nekončí za hranicemi Puškinských hor, 

začíná již ve školních čítankách.  

 

„Falešné může nahradit pravdivé jenom proto, že pravdivé se ze zkušenosti stalo vzpomínkou 

(nejčastěji zapomněním). Čím dál tím víc zapomněním. Tam, kde už nic neprosvítá, znamená 

turistická podívaná zánik.“ 94

 

    Tato citace pochází z článku „V okamžení zmocní se města“ T. Tremblaye (Analogon 

2005, No 44-45, str. 55-60), jenž se dívá na problém turismu z filosofického hlediska. I pokud 

přijmeme skutečnost, že na turismus je vůbec možné takto pohlížet, že tento přístup má určitý 

smysl, můžeme z něj vycházet právě jen v případě spojení turistiky a falše, případně spojitosti 

vyprchávání ducha místa s davy turistů. Nikoli při charakteristice turistiky. Autor pohlíží na 

turisty z výšky, je jim nadřazen. Na rozdíl od Dovlatova, který skrze příklady a nadsázku 

ukazuje postupné vytváření názoru na turisty, Tremblay definuje turistu jako novodobého 

nástupce poutníka a cestovatele, který nemá čas prohlédnout si vše, a proto navštěvuje cizí 

země nikoli z opravdového zájmu (na který nemá čas), nýbrž ze zvědavosti a zahálky. 

Většinou jede jen tam, kam jezdí jeho krajané (Tremblaye 2005, str. 57). Problém článku tkví 

především v jeho nekompromisnosti a nevoli rozlišovat mezi turisty.  Existuje turistika 

hromadná, ale také turistika individuální. Většina turistů, kromě studentů a důchodců, jsou 

zaměstnaní lidé, kteří mají jen několik týdnů dovolené a nemohou si dovolit žít v zemi či 
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městě dlouhou dobu. Pokud mají příležitost žít někde déle a poznat tamní kulturu, obyvatele, 

atmosféru, pak proto, že v zahraničí pracují. Pokud chtějí poznat více míst, znamená to pro ně 

nestálý život. Z tohoto pohledu pak nemůžeme souhlasit s autorovým voláním po celistvosti 

míst a lidí, na kterou klade dnešní doba jiné nároky. Podíváme-li se na tyto podrobnosti, 

nemůžeme protiklad „zajet si“ a „žít“ chápat tak, jak ho vykládá autor. Individuální turista si 

za určitou dobu může vytvořit vlastní, neopakovatelný a individuální vztah k místu, v podobě 

rozjímání, introspekce apod. Příběh Dovlatovova hrdiny ukazuje, že v očích člověka může 

podobný vztah místo i změnit. Turistika je produktem moderní doby (nikoli jedním z jejích 

pramenů), nicméně vše závisí na lidech. Autor článku ve svém pohledu shora ukazuje pouze 

potenciální chování turisty, které se dnes lidem nabízí jako nejjednodušší možnost. Turistická 

podívaná znamená zánik toho, co samo pomíjí. Pomíjivost má však původ někde jinde. 

„Zapovědnik“ je toho dobrým příkladem. Turisté falešnou atmosféru kolem mýtického obrazu 

Puškina nevytvářejí, pouze ji přijímají. Václav Cílek v článku „Genius loci jako otázka 

sublimace kultu mrtvých“ (Analogon 2005, No 44-45, str. 16-19) rozvíjí myšlenku, že duch 

místa pramení v lidské duši (Cílek 2005, str. 16). Je tomu tak od dávných dob. Například 

Římané věřili, že duše mrtvých žijí v krbu, že ochraňují domov a rodinu jako domácí bohové 

(odtud výraz „teplo rodinného krbu“ – Cílek 2005, str. 18). „Zapovědniku“ dodává ducha 

Puškin. Je to však deformovaná modla, proto místo nemůže být jiné. Pokud se nepodíváme 

blíž, jako to udělá Alichanov.  

   Dovlatov cestování neholdoval. „Страсть к передвижению ему была чужда.“ 95 Tuto 

averzi vyjadřuje v textu přemýšlením o přírodě, životní pasivitě a především o turistech. 

Puškinské hory jsou turistickou destinací nejen díky své expozici, ale i díky poskytovaným 

službám. V popisu turistů „в курортных шапочках“ 96 autor naznačuje podobnost 

s lázeňským střediskem, tedy místem určeným výhradně k odpočinku. Turisté vypravěče 

zajímají, Alichanov dokonce provádí jejich klasifikaci. Návštěvníky z SSSR necharakterizuje 

prostřednictvím typických vlastností národa (jako turisty z Pobaltí a Kavkazu), rozděluje je do 

tří skupin (Dovlatov 2004, str. 200, 201). První skupinou je dělnictvo, které vyžaduje krátký a 

jasný výklad. Inteligence pak klade na průvodce největší nároky, nikoli však ve znalostech 

díla, nýbrž v oblasti nepodstatných detailů, jako je přesné datum narození Benkendorfa. Mezi 

úředníky se najdou sečtělí lidé, kteří četli díla některých sovětských spisovatelů a puškinistů. 

Dovlatov jmenuje například Roždestvenského, autora povídky „Почетный гость“, jež 

popisuje mládež stojící dlouhé fronty na časopis „Современник“. Tento obraz podporuje 

antihistorický mýtus o Puškinovi a jeho všenárodní popularitě. Ve skutečnosti neměl časopis 

úspěch, našel jen okolo sedmi set předplatitelů a byl uzavřen (Levkovič, kopie str. 11). 
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Někteří návštěvníci načerpali „дикие сведения у Новикова.“ 97 Ivan Novikov je autorem ve 

své době velmi populárního dvoudílného románu „Пушкин в изгнании“, jenž popisuje 

Puškinovy roky ve vyhnanství na jihu a v Michajlovském. Druhý díl „Пушкин в 

Михайловском“ vychází z Puškinovy korespondence a  z díla napsaného v Michajlovském. 

Autor se na základě dopisů pouští do rozborů a dohadů ohledně jednotlivých děl, téměř každá 

kapitola začíná rozborem korespondence. V posledních odstavcích románu se zmiňuje o 

čtyřverší se zkratkou „у.г.“, která byla v rámci mýtu o Puškinovi a děkabristech vykládána 

jako slova „убийце гнусному“, tj. označení cara jako vraha děkabristů. Rozboru a 

následnému vyvrácení mýtu, že toto čtyřverší je součástí původního rukopisu básně 

„Пророк“, kterou vytrousil básník na schodech před vstupem k carovi po návratu 

z Michajlovského, věnuje Jesipov část obsáhlé kapitoly (Jesipov 2006, str. 127-173). Jako 

báseň „Пророк“ označuje čtyřverší i Novikov, podporuje pak tento mýtus v románu pro 

širokou věřejnost.  Osoba Puškina je vykreslena jen povrchně. Novikov rozvíjí v ději některé 

dohady také o básníkově životě, kupříkladu možné otcovství dítěte hraběnky Voroncovové 

(Novikov 1955, str. 111) nebo že Puškin jako první v rozhovoru s Jazykovem použil slova 

„děkabristé“ (Novikov 1955, str. 350). Je přirozené, že i přes svou uměleckou 

nepřesvědčivost mohl román díky své popularitě přispět k šíření nepřesných znalostí o 

básníkově díle i životě.  

   Dovlatovův vypravěč si nedělá o návštěvnících, jejich znalostech a zájmu žádné iluze. 

Potom, co musí odpovídat na dotazy, kdy se odehrál duel mezi Lermontovem a Puškinem či 

kdo byl Boris Godunov (Dovlatov 2004, str. 212), proniká do „podstaty“ úlohy průvodce: 

 

„Туристы приехали отдыхать... Пушкин для них - это символ культуры. Им важно 

ощущение - я здесь был... Моя обязанность - доставить им эту радость, не слишком 

утомляя.“ 98

 

   Osamocený návštěvník Michajlovského, učitel zeměpisu z Paustovského črty 

„Михайловские рощи“, který se prochází klidnými přírodními zákoutími a vzpomíná na otce 

recitujícího Puškinovy verše (Paustovskij 1958, str. 512), se u Dovlatova mění v dav, 

reprezentovaný sběratelem pohlednic v tyrolské čapce, který přijel do Michajlovského hledat 

pouze pohled na pskovské dálky ze své pohlednice (Dovlatov 2004, str. 186).  
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   Na projevy neznalosti u zaměstnanců se budeme soustředit v následujících podkapitolách, 

nyní se zaměříme na souvislost žánru хождения s pobytem vypravěče a hrdiny Alichanova 

v Puškinských horách. 
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3. 1. 2  „Zapovědnik“ jako pouť 

    

   „Хождение“ je „жанр древнерусской литературы, посвящениый описаниям 

путешествий, новых мест, чужих стран; путевые записки.“ 99 Prvními autory těchto 

zápisků byli poutníci (паломники), putující k svatým místům. Časem autorství přešlo na 

kupce a diplomaty, kteří prokládali geografické a architektonické popisy příběhy setkání 

s tamním obyvatelstvem či obchodníky. („Литературная энциклопедия терминов и 

понятий“ 2003, str. 1168) 

   Cestopis samotného Puškina „Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года“ začíná 

uvedením jednotlivých bodů počátku cesty, údajem o vzdálenosti, tj. typickými elementy 

cestopisu. Dovlatov svůj text otevírá větou „В  двенадцать  подъехали к  Луге.“ 100 Svůj 

popis cesty tedy nezačíná v Leningradě, nýbrž až v místech, která již mají blízko k Puškinovi 

a které i sám básník v roce 1817 jedné ze svých básní zmiňuje: 

 

„Есть в России город Луга 

Петербургского округа; 

Хуже не было б сего 

Городишки на примете, 

Если б не было на свете 

Новоржева моего.“ 101  

 

   Ačkoli „Заповедник“ se odehrává v podstatě na jediném místě (do Petrohradu se 

přesunujeme jen v retrospektivních ohlédnutích a v závěru), má strukturu хождения: cesta 

– poznávání nového (míst, lidí, zvyků) – návrat. Příjezd a odjezd jsou navíc spojeny drobným 

motivem neonových světel. Muzeum v Puškinských horách je prezentováno jako místo se 

specifickými rituály, odlišným způsobem myšlení, s vlastními obyvateli. Charakter místa je 

přijíždějícímu hrdinovi neznámý a značnou část první poloviny textu věnuje autor jeho 

přímému i nepřímému popisu. Proto jistá podobnost s žánrem i přes absenci cestování jako 

takového existuje. Nazvat hrdinu poutníkem lze však pouze v nadsázce, neboť Alichanov 

nemíří k Michajlovskému jako k duchovně významnému místu, nikdy nepřistupuje k místu 

jako ke schránce pro modlu. Text Dovlatova má sice blíže k světské variantě žánru, nicméně 

je čistě moderním dílem a odkazuje spíš k novodobému cestopisu. 

   Pokud se obrátíme k motivu niterné introspekce a hledání vlastního přístupu k místu a lidem 

(v tomto případě k Puškinovi jako jeho obsahu), najdeme několik styčných bodů například 
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s cestopisem autorova současníka Daniila Granina „Сад камней“ (In: „Собрание 

сочинений“, т. II, Художественная литература, Ленинград 1989). Graninovo dílo 

poskytuje čtenáři dvojí pohled (umělecký a vědecký) na Japonsko, tedy na zemi pro 

západního člověka těžko uchopitelnou. Nejedná se o typický cestopis, spíše o umělecké 

zpracování cesty, která poskytuje nejen možnost vidět, ale také cítit a přemýšlet. Novinář 

Gleb Fokin, jeden ze dvou vypravěčů Daniila Granina, začíná v Japonsku přemýšlet sám o 

sobě a o své ženě Táně, která ho opustila. Ačkoli cítí, že vzpomínky vyvolají bolest, cizí, 

nepochopitelné prostředí a absence  každodenní všednosti nevyhnutelně vyvolávají myšlenky 

nejen o daném místě, ale také o sobě samém: 

  

„Сейчас модно писать про Японию. Но открыть в ней что-либо можно, по-видимому, 

лишь открывая что-то в себе самом. А это трудно. Легче заниматься чужими 

душами, чем собственной...“ 102

 

   Přitom je nutné zdůraznit, že slovo душа v kontextu ruského jazyka neznačí jen nitro jako 

takové. Zaujímá jedno z nejdůležitějších míst v ruském jazykovém modelu světa a spojuje 

v sobě materiální i duchovní stránku člověka, city i intelekt (Šmelev 2002, str. 19). Hluboké 

ponoření se do vlastní duše tedy označuje významný krok v lidském životě, nejen chvilkové 

zamyšlení. Alichanov se noří do vzpomínek a myšlenek o svém životě již na cestě do 

Puškinských hor. A nejsou to vzpomínky příjemné, většinou se týkají nefungujícího vztahu 

se ženou (shodou náhod také Táňou): 

 

„Cтоит задуматься,  и тотчас вспоминаешь что-нибудь грустное.“ 103

 

   Ke Graninovu textu odkazují již kameny s nápisy, nacházející se všude po „zapovědniku“, 

jež jsou svou zjevnou falešností protikladem duchem nabité japonské kamenné zahrady. 

Ačkoli i u ní vzniká na konci možnost její nepravosti a nepůvodnosti v momentě, kdy 

hrdinové poznávají řemeslníka, který obrušuje obyčejné kameny k prodeji. Nicméně Fokin 

tuto možnost nebere v úvahu, protože si již vlastní vztah k zahradě vytvořil a její původnost 

pro něj nemá význam. Dlouho se mu smysl onoho místa nepoddává, dokud v jednotlivých 

kamenech neuvidí něco blízkého. Kameny jsou jako lidé a jejich osudy. Osamocení či stojící 

jeden vedle druhého. Vznikem osobního vztahu se pro hrdinu stávají kameny něčím 

smysluplným, nikoli pouhým nic neříkajícím seskupením. Druhý vypravěč, fyzik Somov, se 

snaží přistupovat k zahradě z vědeckého hlediska. Tento přístup však selhává: 
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„Но тут - заставь меня воссоздать этот Сад камней - я бы не взялся. Существовало в 

нем неизвестное, какая-то добавка, черт его знает что, из чего все складывалось в 

одно целое, образ, что ли, и я никак не мог смириться с тем, что это нельзя выразить 

точными понятиями.“ 104

 

   Právě ona neuchopitelná část celku, jakási proměnná, představuje podle našeho názoru 

potenciální prostor pro individuální vztah k věci, díky kterému je jedinečná. Bez něho však 

není pro lidského jedince ničím. A nikdy ji není možné znovu vytvořit.  

   Pro Alichanova je osobní vztah k Puškinovi zastřen všudypřítomnou falší, kterou je 

„zapovědnik“ protknut. Cesta začíná tam, kam hranice muzea nesahají – u vlastní četby 

Puškinova díla. Alichanov prochází básníkovu prózu a publicistiku a čím lépe ho poznává, 

tím méně o něm chce přemýšlet (Dovlatov 2004, str. 212). Právě v tomto momentě se jeho 

rozumové nepochopení genia loci Puškinských hor přetváří v osobní vztah, jenž nesouvisí 

s racionálním hodnocením.  

 

„Оценка есть определение вещи в мире, отношение - опрделение ее в собственном 

сердце. Отношение не только не суд. Само вне суда.“ 105

 

   Alichanov nakonec nachází ve chvíli opojení alkoholem spojitosti mezi svým osudem a 

osudem Puškina. Ke vztahu k Puškinovi se dopracovává přes různé analogie a souvislosti, na 

které se podrobně zaměříme v následujících kapitolách.  
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3. 2  Mýtus osobnosti a místa 
 

3. 2. 1  Mýtus jménem Puškin 

 

   J. V. Šatin spatřuje ve vývoji obrazu Puškina tři základní procesy (Šatin, kopie str. 1): 

1) redukcionismus – některá básníkova díla jsou přijímána, jiná naopak zavrhována. 

Redukcionismus se postupem času změnil naopak v univerzalismus, který  vedl až k zbožštění 

básníka ve smyslu výroku Apollona Grigorjeva: „Пушкин - наше все“ 106; 

2) biografismus – snaha o rozšifrování díla jako odrazu životní zkušenosti, hledání prototypů 

pro jednotlivé postavy a situace; 

3) ideologismus – snaha o výklad díla jako odrazu konkrétní ideologie. 

 

   Konkrétněji se na vývoj mýtů a legend o Puškinovi soustředí O. S. Muravjovová ve stati  

„Образ Пушкина: Исторические метаморфозы“ (In: „Легенды и мифы о Пушкине“, 

Гуманитарное агентство „Академический проект“, СПб. 1994, str. 109-128). První 

mýtus vznikl již za básníkova mládí, kdy na něj někteří současníci pohlíželi jako na mladého 

génia, zrozeného k proslavení ruské literatury. („Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 

110) Během let Puškinova vyhnanství na jihu a v Michajlovském se ve vědomí čtenářů 

v Moskvě a Petrohradě vytvořil obraz romantického básníka – vyhnance. Po Puškinově 

návratu nastoupilo u mnohých rozčarování. V třicátých letech 19. století se začaly formovat 

dva obrazy Puškina. Za prvé jako uznávaného génia a slavného básníka, za druhé jako 

aristokratického umělce, namyšleného milostpána; druhý obraz rozvíjel především Bulgarin 

(„Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 111).  Autorka článku nevěnuje pozornost 

skutečnosti, že Puškin sám byl velkým mystifikátorem, rád vystupoval pod různými maskami, 

a posiloval tím základy pozdějších mýtů. Každý z mýtů našel pak v různorodém díle a 

chování básníka výchozí bod. Jeho smrt cestu mýtům neztížila, naopak se stala jejich součástí 

(Šatin, kopie str. 1).  

   V rozboru knihy M. I. Semjovského „Прогулка в Тригорское“, jehož autorkou je S. B 

Berezkinová („Русская литература“, 2006, č. 2), spatřujeme jeden z příkladů, jak mohli 

Puškinovi současníci po jeho smrti podporovat rozvoj jednotlivých mýtů. Semjovskij byl 

přítelem rodiny Ospivových–Vulfových, majitelů Trigorského, s několika členy rodiny o 

básníkovi hovořil. Alexej Vulf reagoval na tvrzení, že Puškin odjížděl z Michajlovského 

s proticarsky laděnou „první verzí“ básně „Пророк“, následovně: 
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„На это я только одно скажу, что в Пушкине был грешок похвастаться в разговорах 

с дамами. Перед ними он зачастую любил порисоваться: так, быть может, и в этом 

деле, из желания порисоваться перед прелестными слушательницами, Пушкин 

поприбавил такие о себе подробности, какие разве были в одном его воображении.“ 107 

 

   V tomto vyjádření hrála samozřejmě roli další Puškinova dobrovolná maska, maska 

svobodomyslného svůdníka Valmonta z románu Choderlos de Laclose „Nebezpečné 

známosti“. Tato skeptická Vulfova slova byla však z konečné verze Semjovského románu 

vyškrtnuta na přání samotného Vulfa. Bez dohadů o důvodu můžeme tvrdit, že právě podobné 

postupy, vymazávající z pramenů jednotlivé pochybnosti o nepodložených událostech, 

posilovaly existenci mýtů o Puškinovi.  

   Do poloviny padesátých let neměly obrazy Puškina větší sociální dopad, pohybovaly se jen 

mezi docela úzkou skupinou intelektuálů („Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 113). 

Následkem kritiky Pisareva vznikl jeden z nejsilnějších obrazů Puškina: obraz–karikatura, 

který zdůrazňuje básníkovu lehkomyslnost, živelnost, malý vzrůst apod. („Легенды и мифы 

о Пушкине“ 1994, str. 114) Dalším zlomem k masovosti mýtu bylo odhalení Puškinova 

památníku na Tverském bulváru v Moskvě v roce 1880, které doprovázelo obrovské množství 

básnických pokusů v tisku. Většina z nich se zabývala tématikou národní a vlasteneckou. 

(„Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 115) Součástí tohoto obrazu je označení Puškina 

jako velkého učitele, kterému se Puškin za života záměrně vyhýbal. V 80. a 90. letech nabyly 

mýty o Puškinovi skutečně masových rozměrů. V roce 1899, sto let po narození básníka, se 

ruská vláda pokusila udělat z Puškina oficiálního klasika, podřídit jeho dílo potřebám oficiální 

státní ideologie, což zahrnovalo motivy lásky k prostému lidu, oddanost carskému trůnu,  

vlastenectví a věrnost pravoslavné víře („Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 117/118). 

Právě v této době se objevily cigarety „В память Пушкина“ či sirky „Пушкин“. Puškin se 

tedy pomalu stával symbolem Ruska, což nás odkazuje k symbolice idolů dnešní doby, 

například k obrazu Jamese Bonda na tašce průvodkyně Natelly v próze „Заповедник“ 

(Dovlatov 2004, str. 189). Bond čili Agent 007 je pro Rusy jakousi personifikací Ameriky, 

nacházíme ho také v textu „Сад камней“ Daniila Granina (Garnin 1989, str. 491). Mezi 

variace na základní mýtus patří vize Puškina jako věčného přítele děkabristů, žijícího s ideou 

občanského protestu („Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 118). Dalším byl mýtus o 

„absolutním umělci“, nepochopitelném pro obyčejný lid, jehož památku velké a falešné 
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slavnosti ničí. Každý z výše jmenovaných mýtů je založen na zvýraznění jedné či více 

vlastností básníka, jeho díla a jeho myšlení a naopak na potlačení ostatních, nehodících se. 

   V dvacátých až čtyřicátých letech 20. století se jednotliví autoři začali k Puškinovi 

obracet jako k opoře v chaosu duševním i politickém. Vznikal Puškin Achmatovové, 

Cvetajevové, Pasternaka („Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 122). Každý takový 

obraz Puškina se lišil na základě myšlení a díla autorů. Dovlatov v tomto kontextu, tj. hledání 

opěrného bodu v chaosu života (ústřední téma Dovlatovovy prózy), v podstatě nedává svému 

hrdinovi na vybranou, neboť děj umísťuje právě do Puškinských hor. V rámci sovětské 

ideologie byl Puškin prezentován jako lidový básník, neuznávaný carským režimem, který je 

jako současník uznáván dnešním čtenářstvem. Tato verze byla podporována jak sovětskými 

spisovateli, tak literární vědou.  

   Příkladem podřízení literárního díla obrazu Puškina jako básníka národa a vlasti budiž 

hra Konstantina Paustovského „Наш современнник“ z roku 1949 (In: „Собрание 

сочинений, т. IV - пьеси, очерки, статьи“; Государственное издательство 

художественной литературы, Москва 1958). V žádném případě nechceme spekulovat o 

(ne)záměrném či (ne)dobrovolném zobrazení Puškina jako „nejsoučasnějšího ze současníků“, 

odpovídajícím dobové ideologii, na hru pohlížíme pouze jako na zdroj konkretizace daného 

obrazu básníka. Puškin působí v rámci replik a činů ve hře jako upovídaný, nervózní, 

zamilovaný mladík, který je během setkání s vedlejšími postavami konfrontován se svou 

slávou mezi lidem i přáteli. Tato setkání upevňují jeho sebedůvěru. V hádce s otcem 

v Michajlovském Puškin označí otce za krutého pána hladových mužiků, což posiluje obraz 

výjimečné osobnosti soucítící s osudem lidu (Paustovskij 1958, str. 166). Autor však 

nezachází tak daleko, aby nechal právě lid číst a oslavovat Puškinovo dílo. Salvy na počest 

básníka vypálí důstojníci, nazývající Puškina „pánem srdcí“ či „přítelem svobody“ 

(Paustovskij 1958, str. 145). Puškinův společník ho dokonce nazve „солнце нашей поэзии“ 

(Paustovskij 1958, str. 125). Sounáležitost s lidem vkládá autor do úst samotnému Puškinovi: 

 

„Я предан своему народу. Я ему нужен. Он создал меня. Я обязан ему всем счастьем 

поэзии, всей радостью славы, всей силой своего существа.“  108

 

   Celá replika je v kontrastu s názorem Puškina na slávu spisovatele: 

 

„У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность 

посторонними обстоятельствами. Публика мало ими занимается.“ 109
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   Mýty, vytvářenými a podporovanými literární vědou, se zabývá studie V. M. Jesipova 

„Пушкин в зеркале мифов“ (Языки славянской культуры, Москва 2006).  Mýty byly 

utvrzovány významnými vědci, vznikaly tak nesporné pravdy založené na akademické 

autoritě. Protidůkazy byly ignorovány, nevhodné analýzy se neprováděly (Jesipov 2006, str. 

175). Závěry zkoumání často nebyly podloženy faktickými  argumenty, ale i přesto je bez 

kritického přístupu přejímali  další  badatelé (Jesipov 2006, str. 81). S. M. Bondi, jedna 

z nejvýznamnějších osobností puškinistiky,  potvrdil mýtus Puškina jako blízkého přítele 

děkabristů tím, že odmítal vztah spojení „милость к падшим“  k čemukoli jinému než 

k děkabristům (Jesipov 2006, str. 237). „Zakladatele“ mýtu o tajné lásce Puškina k Marii 

Rajevské (spojujícího ho opět s tématem povstání děkabristů), P. E. Ščegoleva, zmiňuje i 

Dovlatov. Jedna ze zaměstnankyň mu v Puškinských horách doporučuje jako přípravnou 

četbu pro průvodce různé sovětské puškinisty, včetně Ščegoleva (Dovlatov 2004, str. 173).  

   Zároveň byla živena legenda o Puškinovi jako autorovi, kterého četli vojáci rudé armády při 

tažení. Názorným příkladem je poéma Alexandra Smerdova „Пушкинские горы“ (Военное 

издательство Министерства обороны СССР, Москва 1973), která popisuje 

osvobozování Němci okupovaného Michajlovsakého za Druhé světové války. Vojáci se večer 

před útokem posilují četbou Puškina a obraz Puškina, jakoby se navrátivšího do života, je 

druhý den vede v boji (Zvěřinová 2005, str. 7).   

   Touto cestou se stal Puškin neoddělitelnou součástí kulturního vědomí, psali o něm školáci i 

amatérští básníci z kolchozů („Легенды и мифы о Пушкине“ 1994, str. 123). Láska 

k Puškinovi se stala všeobecným národním citem. V amatérských textech v časopisech se 

objevovaly fráze typu: „Как бы лелеяли и берегли Александра Серегеевича, если бы он 

жил в наше время…“ 110 Auru „stále živého“, „nesmrtelného“ básníka zobrazuje 

prostřednictvím zaměstnanců a návštěvníků také Dovlatov, prostředí Puškinských hor mu 

k tomu poskytuje skvělé pozadí.  

 

„- Тут все живет и дышит Пушкиным, - сказала Галя, - буквально каждая веточка, 

каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота...Цилиндр, 

крылатка, знакомый профиль...“ 111

 

    Od poloviny padesátých let vyvolávala státní ideologie méně nadšenou odezvu, obraz 

Puškina slábl a reakce na něj se stávaly spíše parodickými. Mýtus se transformoval také do 

obrazu hodného člověka, přítele a oddaného muže, vzrostl zájem o jeho biografii 
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soustředěnou především okolo jeho ženy Natálie. Mýtický obraz Puškina se vyvíjel s dobou, 

přizpůsoboval se jejím ideologickým podmínkám a potřebám („Легенды и мифы о 

Пушкинe“ 1994, str. 128). Nicméně ještě v devadesátých letech se můžeme setkat s důsledky 

všeobecného zbožňování básníka. N. M. Zorkaja se v článku „Мой Пушкин. Пушкин 

каждого из нас“ (In: „Пушкин и современная культура“; Наука, Москва 1996) zaměřuje 

na současné projevy lásky k Puškinovi, které nachází i u těch, kteří nikdy nečetli jeho verše. 

Rodina fotografující se před památníkem na Tverském bulváru (z Okudžavovy písně) miluje 

Puškina z víry v památník a z pocitu, který jim jako součást Moskvy dopřává. Autorka těmto 

lidem přiznává právo na jakýkoli vztah k básníkovi, odmítá jej soudit. Kolem stanice 

leningradského metra „Черная речка“ (místo konání osudného Puškinova duelu) podle 

autorky nelze projít, aniž by člověka nezabolelo u srdce (Zorkaja 1996, str. 301). Spisovatelé 

mají „svého Puškina“.  

 

„Ну а у простых, как мы, читателей, у не-поэтов? Если мы и не проецируем на 

Пушкина свои собственные страсти и конфликты, не посягаем, даже в самых 

сокровенных тайниках души, идентифицировать себя с ним, знаком ли нам механизм 

„присвоения“? Конечно!“ 112

 

   V přístupu k tomuto článku musíme brát v úvahu věk autorky (74 let), která i přes působení 

v oboru kunsthistorie prožívala rozšíření kultu Puškina na nejširší vrstvy ruského 

obyvatelstva. Tento přístup vyvrcholil například vydáním knihy „Дневник Пушкина“ (v 

Moskvě roku 1993), jejíž autor Lev Kondyrev se snaží z pozice člověka konce dvacátého 

století vcítit do osobnosti geniálního básníka. („Пушкин и современная культура“, str. 203) 

   Vladimir Nabokov v  eseji „Пушкин, или правда и правдоподобие“ 

(http://www.lib.ru/NABOKOW/Pushkin.txt - překlad z angličtiny)  přistupuje k deformaci 

obrazu Puškina z jiného, shovívavějšího úhlu. Životopisci využívají fakta z umělcova života 

svévolně, filtrují je s ohledem na svoje vlastní dílo (Nabokov, kopie str. 2). I při sebelepších 

úmyslech navíc nedokážeme jiného člověka, vzdáleného desetiletí, provést naším vědomím a 

zobrazit ho na papíře nezměněného. Stane-li se během deformujícího procesu básník nedílnou 

součástí intelektuálního a kulturního vědomí národa (filmu, hudby, divadla, anekdot), pak 

jistě ne v původní podobě (Nabokov, kopie str. 5).  Stejně je tomu i v Dovlatovově textu.                                 
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3. 2. 2  Mýtus a faleš v textu „Заповедник“ 

 

   Michajlovské očima Sergeje Dovlatova připomíná Disneyland (zábavní park), i  

Mauzoleum (schránku pro udržování kultu). Alexandr Genis považuje tamního Puškina spíše 

za produkt. Několik obrazů Puškina, simulaker (kopií bez originálu), nepovažuje za mýtické 

odrazy, nýbrž za karikatury (Genis 1999, str. 158). Dovlatov však nekarikuje Puškina, ale 

právě jeho mýtický obraz. Karikatura je jen jednou vrstvou zpracování těchto legend a 

mýtů. Další rovina je ukryta pod povrchem a při běžném čtení uniká, její podoba se formuje 

až při podrobnější analýze. 

    Již na cestě do Michajlovského doporučuje průvodkyně Alichanovovi četbu. V ní 

nacházíme i jména významných sovětských puškinologů, včetně P. E. Ščegoleva, zakladatele 

mýtu o tajné lásce Puškina k Marii Rajevské (provdané Volkonské), nebo T. G. Cjalkovské 

(Dovlatov 2004, str. 173). Zdánlivě mimochodem zmiňovaná jména hrají v textu i nadále 

důležitou roli. S literárním jménem pracoval již Puškin v Evženu Oněginovi. Jména 

dokreslovala určitý kulturní model dané doby (Voľpertová 1998, str. 61). Podobně se jmény 

pracuje i Dovlatov. Většinou se jedná o jména ze sovětské epochy nebo o další jména jinak 

spojená s obrazem Puškina. Autor nezmiňuje jen literární vědce a spisovatele (uvedli jsme 

Novikova či Roždestvenského), ale také Puškinovy současníky, blízké a známé. V autobuse 

čte hrdina deník Alexeje Vulfa, Puškinova přítele z Trigorského. Ten mluví o Puškinovi 

„дружелюбно, иногда снисходительно.“ 113 Nevidí ve svém příteli génia. Zmínka o 

Vulfovi se vztahuje k jedné z masek Puškina, masky okouzlujícího, obdivovaného svůdníka 

(Voľpertová 1998, str. 35). Básník trávil mezi ženami v Trigorském mnoho času, času plného 

zábavy a pravděpodobně i flirtu. Vztah k ženám se v té době u Puškina odlišoval od vztahu 

k mužům, je to patrné i při porovnání korespondence. Hlavní náplní vztahu obou mužů byl 

právě postoj vůči ženám. Tato zmínka dává Dovlatovovi možnost ke stručné úvaze nad 

pojmem geniality, se kterou se setkáváme v různých variacích i v dalších autorových textech. 

V dřímotě probouzí hrdinu první ukázka toho, čím bude prostoupena atmosféra jeho 

budoucího pracoviště. Průvodkyně mluví o matce Rylejeva, tj. o věci absolutně nerelevantní, 

jen vzdáleně navozující mýtus o vztahu Puškina k děkabristům.  

   Na další projev mýtu naráží hrdina při prvním seznámení s expozicí Puškinských hor. Jedna 

ze zaměstnankyň mu sděluje, že vedení dalo odstranit obraz Puškinova praděda Hannibala.  

 

„- Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не 

соответствуют. Якобы это генерал Закомельский.“ 114
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   Problémem pravosti portrétu Hannibala se zabývá N. K. Teletovová ve stati nazvané „О 

мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала“ (In: „Легенды и мифы о 

Пушкине“, Гуманитарное агентство „Академический проект“, СПб. 1994, str. 84 - 

106). Již Dovlatovův text naznačuje, že není pochyb o tom, že o portrét Puškinova předka se 

nejedná. Dokonce i průvodkyně si tím je jistá. Pochyby existovaly již v devatenáctém století, 

ale úspěch portrétu v roce 1880 na výstavě „Московская Пушкинская выставка“ byl tak 

velký, že otazník vedle jména portrétované osoby byl smazán (Teletovová 1996, str. 87). 

Autorka podrobně analyzuje jednotlivé řády, postupně vylučuje možné osoby a baron Ivan 

Ivanovič Meller-Zakomelskij vychází z jejího rozboru jako nejpravděpodobnější varianta. 

Této skutečnosti si byl Dovlatov, zdá se, vědom. Zaměstnankyni v Michajlovském však na 

této skutečnosti nezáleží. Pokud si návštěvníci zaplatili za Hannibala, uvidí Hannibala.  

   Ženy zaměstnané v Michajlovském slouží obrazu Puškina, většina z nich k němu projevuje 

lásku a vyžaduje ji od ostatních, včetně Alichanova, který na jejich adresu jednou dokonce 

užije nic neskrývající označení „служители пушкинского культа.“ 115 Slovo kult je velmi 

silné a jednoznačně staví Puškina do pozice modly, měnící se v tomto případě v 

simulakrum. U modly není podstatná její autentičnost, nýbrž víra, kterou vyvolává. Láska 

žen může být vykládána jako kompenzace nedostatku mužského elementu v místě jejich 

práce, ale také na malém vzorku výstižně prezentuje právě tuto všenárodní, všeobjímající 

lásku k Puškinovi, kterou popisuje například výše zmíněná N. K. Zorkaja. Tento deformovaný 

projev lásky platí v Puškinských horách více než literární vzdělání a kvalifikace. Puškin je 

nedotknutelný, žerty na jeho adresu či na adresu expozice se nepřipouštějí. Je samozřejmé, že 

ke zbožňování není skutečné znalosti třeba. Tuto skutečnost vyjadřuje Marina Cvetajevová 

v eseji „Поэт о критике“   (In: „Избранные сочинения“, т. II, Кристалл, Москва - 

Санкт-Петербург 1999). Mimo jiné uvádí typický rozhovor s běžným člověkem, který je 

příkladem kontrastu mezi samozřejmou láskou a neznalostí: 

 

Cvetajevová: „- А что вы любите у Пушкина? - Все. - Ну, и больше всего? - Евгения 

Онегина. - А из лирики? - Пауза. - Иногда - хрестоматическая реминисценция: „Зима. 

Крестьянин торжествует.“ Иногда - ассоциация по смежности – „Парус.“ 116

 

Dovlatov: „- Вы любите Пушкина? - неожиданно спросила она. Что-то во мне 

дрогнуло, но я ответил: - Люблю... „Медного всадника“, прозу.. .- А стихи? - Поздние 

стихи очень люблю. - А ранние? - Ранние тоже люблю , - сдался я.“ 117
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   Navzdory podobnosti obou dialogů pozorujeme odlišné vyznění. V obou případech má 

dialog ukázat „povinnost“ milovat Puškina, v prvním případě však u odpovídajícího, 

v druhém u tázajícího se člověka. Čtenář Cvetajevové miluje Puškina, ačkoli zná jen „Evžena 

Oněgina“ a dokonce považuje jednu z nejznámějších básní Lermontova za Puškinovo dílo. 

Pracovnice v Michajlovském se (pravděpodobně z neznalosti) odmítá smířit se skutečností, že 

Alichanov má raději Puškinovu prózu než verše. Ačkoli Alichanov nepociťuje k básníkovi 

zmiňovaný cit a raději se v diskusi vzdává, vychází z dialogu jako vítěz. A to i přesto, že 

podobné dotazy hrdinu rozčilují, což je s ohledem na chování hlavního hrdiny v ostatních 

autorových prózách spíše výjimečný projev emocí. 

 

   Abram Terc poukazuje na to, že z Puškinova portrétu se jeho nadužíváním stalo „сплошное 

популярное пятно с бакенбардами.“ 118 Rozdíly v zevnějšku básníka provázejí jeho 

vyobrazení od počátků, což je podle Nabokova způsobeno fantazií, která není zatížená 

fotografickou předlohou. Puškin zemřel jen několik let před vynálezem fotografie (Nabokov, 

kopie str. 5). Skutečnost, že se licousy, které si básník nechal narůst právě v Michajlovském 

(„Пушкин в воспоминаниях современников, т. I“ 1985, str. 100), staly hlavním atributem 

fyzické podoby Puškina, reflektuje ve svém textu také Dovlatov. Již v Luze obsluhuje hrdinu 

v restauraci číšník s výraznými licousy. V Puškinských horách neustále naráží na obrázky 

Puškina: 

 

„На каждом шагу я видел изображения Пушкина. Даже возле таинственной 

кирпичной будочки с надписью „Огнеопасно!“. Сходство исчерпывалось бакенбардами. 

Размеры их варьировались произвольно.“ 119   

 

   Následující projevy vztahu k Puškinovi jako k idolu můžeme vztáhnout nejen k básníkovi, 

ale také k dílu Konstantina Paustovského, konkrétně ke dvěma cestopisným črtám 

„Михайловские рощи“ (1949) a „Ветер скорости“ (1954) (In: Собрание сочинений 

(Государственное издательство художественной литературы, Москва 1958). Josif 

Budylin dokonce uvádí, že Zapovědnik bývá někdy považován za parodii na Paustovského. 

(Budylin 2001, str. 81). Nejedná se jen o vypravěčův záporný vztah k přírodě, která se 

v Paustovského textech jako samozřejmý atribut cestopisné črty objevuje (Michajlovské bylo 

tou dobou ještě klidným, tichým a téměř liduprázdným místem), ale i o detailní intertextuální 

odkazy. Ty však málokterý čtenář zaznamená, proto lze jen těžko mluvit o cíleném 

parodování. Kameny s citáty z Puškinova díla, které jsou rozmístěny po celé trase expozice, 
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prezentuje Alichanov skupině turistů jen jako dekoraci. Nicméně začteme-li se do textu 

Paustovského, zjistíme, že kameny s citáty byly nalézány na celém území již na konci 

padesátých let (Paustovskij 1958, str. 504). Paustovskij je považuje za vzkazy návštěvníků, 

Dovlatov za výmysl ředitele Gejčenka (Dovlatov 2004, str. 232), Genis za náhrobky 

Puškinova díla (Genis 1999, str. 158). V tomto případě však nemůžeme s jistotou tvrdit, že se 

jedná o narážku na Paustovského, natož o parodii. Jinak je tomu v případě následujícího 

úryvku z Paustovského textu: 

 

„Пчелы собирали мед к высокой липовой аллее, где Пушкин встретился с Анной Керн.“ 
10

 

   V druhé črtě již autor nazývá alej „аллея Анны Керн“ (Paustovskij 1958, str. 547), konečně 

u Dovlatova již najdeme jen spojení „аллея Керн“ (Dovlatov 2004, str. 239).  Z vývoje 

pojmenování je dobře patrný proces fixace spojení Anny Petrovny Kernové s konkrétním 

místem, které mu přidává na atraktivitě bez ohledu na to, zda se setkání opravdu uskutečnilo. 

To je také námětem Dovlatovova dialogu. Průvodce Mitrofanova bodla do jazyku agresivní 

vosa, ve kterou se společně s celým místem proměnila Paustovského medonosná včela. Ale i 

tak je s pomocí kolegy schopen vyjádřit, že se jedná pouze o obyčejnou lipovou alej. Její 

spojení s Kernovou je opět výmyslem ředitele Gejčenka. Také Semjevskij ze své „Прогулки в 

Тригорское“ vyškrtl původní tvrzení, že Puškin se do Kernové bláznivě zamiloval a ona jeho 

lásku opětovala (Berezkinová 2006, str. 127). Žena Alichanova však přesně vyjadřuje, proč je 

pro provozovatele historie místa potřebná: „А мне нравится думать, что именно там 

Пушкин объяснился с этой женщиной.“ 121 Návštěvníkům při dostatečně silném dojmu na 

autenticitě nezáleží.  

 

   Tímto se dostáváme k tématu falše, které prostupuje většinou Dovlatovova textu. Literární 

pokolení šedesátých let nežilo dle názoru Kulleho podle etického protikladu dobro – zlo, 

nýbrž podle estetických kategorií opravdovost – faleš (Kulle, kopie str. 2), proto je nutné 

považovat toto téma za velice důležité.  Faleš pramení již z fyzické podstaty muzea. Po 

okupaci za války, chátrání a několika požárech zbyla v Puškinských horách jediná původní 

věc – příroda. Všechny budovy byly znovu vystavěny od základů. Pracovníci se ovšem 

nedomnívají, že původnost věcí může mít pro dané místo nějaký význam: 

 

„- Согласен. Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея - подлинные? 
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- Разве это важно? 

- Мне кажется - да. Ведь музей - не театр.“ 122

    

   Alichanovovův zájem o osobní věci Puškina a jejich původ považuje zaměstnankyně za 

chorobný. Co je však v uvedené citaci důležité, je slovo divadlo. Expozice v Michajlovském 

je totiž právě divadlem, provádění je hereckým představením a příroda je jen soustavou 

divadelních kulis. Dovlatov buduje tento obraz za pomoci mnoha detailů.  

   Ačkoli průvodce Mitrofanova označuje autor jako jev ze světa rostlin (Dovlatov 2004, str. 

2005) a ženu přirovnává k úsvitu (Dovlatov 2004, str. 219), skutečná flóra a fauna se děje 

neúčastní, postrádá dynamiku v rovině významové. Dovlatov se podle Genise nezajímal ani o 

výtvarné umění (krajinomalbou úzce související s přírodou), nikdy prý nebyl v Ermitáži. Jeho 

krajinou byli lidé (Genis 1999, str. 97). Toto tvrzení lze podložit následující citací z textu: 

 

„Короче, не люблю я восторженных созерцателей. И не очень доверяю их восторгам. 

Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как 

суррогат патриотизма...“ 123

 

   Slovo surogát, tj. falzifikát, náhražka, spojuje přírodu s falešnou podstatou místa. Součástí 

kulis jsou však nejen lípy, jejichž šum těžce doléhá na hrdinu v Pskově, ale také veškerá 

zvířena. Ve vesnici, kde se hrdina ubytuje, naráží na slepice, chodící „нервной 

мультипликационной походкой.“ 124 Slepice působí spíše jako součást animovaného filmu, 

který se ani nesnaží tvářit jako realita. Kočky Michajla Ivanyče mají také zvláštní zbarvení. 

První je narůžovělá a druhá uhelně černá, působí jako z erbu či znaku (Dovlatov 2004, str. 

192). Ze srovnání se smutnou šedivou kočkou v Leningradě cítíme, že ačkoli hrdinu 

v Leningradě nečeká po návratu nic veselého, stále se lépe cítí ve velkoměstě, které je pro něj 

opravdové. Sám to potvrzuje, když se na konci příběhu vrací: „Чего стоят одни лишь 

тротуары после надоедавших холмов...“ 125 Součástí krajiny je také architektura, hrad 

v Pskově připomíná hrdinovi maketu obrovských rozměrů. 

   Herci v tomto představení jsou především zaměstnanci muzea. Prvním náznakem 

„herectví“ je již číšník v Luze, který hrdinovi „с фальшивым трагизмом“ 126 oznamuje, že 

došly chlebíčky. Zaměstnankyně nosí dokonce svého druhu kostýmy, připomínající něčím 

Puškina (slaměný klobouk nosíval na tržiště) a jeho dobu: 
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„Этот стиль вымирающего провинициального дворянства здесь явно 

культивировался. В каждом из местных научных работников заявляла о себе его 

характерная черточка. Кто-то стягивал на груди фантастических размеров 

цыганскую шаль. У кого-то болталась за плечами изысканная соломенная шляпа. 

Кому-то достался нелепый веер из перьев.“ 127

 

   Ženy v Puškinohoří se do svých rolí natolik vžily, že už je ani ony ani jejich okolí nevnímají 

jako role. Průvodkyně Larisa při pohledu na Puškinův hrob pláče (Dovlatov 2004, str. 231), 

správcová Michajlovského uštědří hrdinovi zničehonic s nervním chichotem políček 

(Dovlatov 2004, str. 196). S muži–průvodci je to jiné. Ti hrají v rámci provádění turistů, které 

není založeno na předávání informací, ale na umění předvedení (Budylin 2001, str. 78). 

 

„Потоцкий украшал свои монологи фантастическими деталями. Разыгривал в лицах 

сцену дуели. Один раз даже упал на траву.“ 128

 

   Téma herectví nezahrnuje obyčejné obyvatele, kteří jsou se všemi svými negativními 

vlastnostmi opravdoví. O „roli“ průvodce v podání hlavního hrdiny se zmíníme v následující 

podkapitole, neboť úzce souvisí s budováním mýtu jménem Sergej Dovlatov. 
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3. 2. 3  Mýtus jménem Dovlatov 

 

   Dovlatov byl výjimečným literárním mystifikátorem. Jeho neustálá potřeba mystifikovat a 

zamlžovat se projevovala připisováním vlastností, činů a výroků postavám nesoucím jména 

skutečně žijících lidí (viz kapitola 2. 2). Falešné citáty byly také oblíbenou literární hrou 

Puškina. Puškin vytvářel původní výpovědi, které připisoval nejčastěji polozapomenutým 

váženým ruským spisovatelům. Citáty se však špatně identifikovaly, neboť byly zařazeny 

mezi citáty skutečné a odpovídaly myšlence díla (Voľpertová 1998, str. 29). Dovlatov v textu 

„Заповедник“ cituje skutečné osoby, jejich výroky však nenápadně mění v rámci myšlenky 

díla. 

 

„Рассказывал ей о маленьком гениальном человеке, в котором так легко уживались Бог 

и дьявол. Который высоко парил, но стал жертвой обыкновенного земного чувства. 

Который создавал шедевры и погиб героем второстепенной беллетристики. Дав 

Булгарину законный повод написать: „Великий был человек, а пропал, как заяц...“ 129

    

   Ve skutečnosti F. V. Bulgarin velmi brzy po Puškinově smrt v dopise příteli do Varšavy 

uvádí: „Корчил Байрона, а пропал, как заяц.“ 130 Bulgarin byl Puškinův protivník v mnoha 

literárních debatách a nebyl básníkovi nakloněn, což je vidět i v uvedeném citátu. Proto je 

zřejmé, že by těžko označil v podobné chvíli Puškina jako velkého člověka. Dovlatovovi však 

kontrast velkého člověka a malého zajíce vyhovuje, neboť přesně odpovídá předchozí 

charakteristice. Ta je založena právě na výrazných kontrastech. Dovlatov v ní zamlžuje i své 

skutečné mínění o pozdní Puškinově tvorbě, kterou nepovažoval za druhořadou. Naopak měl 

rád „Kapitánskou dcerku“ i „Bělkinovy povídky“ (viz kapitola první). Uvedená formulace 

naopak vyjadřuje názor básníkových současníků (včetně Bělinského), kteří básníkovu prózu 

neuznávali.   

   Na další nepřesnou citaci autor dokonce upozorňuje v podčárníku: 

 

„Исполнилось пророчество: „Не зарастет священная тропа!...“  
 
podčárník: *Искаженная цитата. У Пушкина – „народная тропа“ 131

 

   Není možné s jistotou určit účel uvedení v podčárníku, nicméně záměnou jednoho slova 

vzniká hned několik kontextů. Pro motiv zbožňování Puškina by stačil i přesný citát, sám o 

sobě by v kombinaci se slovy o proroctví (obraz Puškina–proroka je také jednou z variací na 
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mýtus) vyhovoval danému obrazu Puškina. Nicméně Genis trefně upozorňuje na to, že 

přesným citováním by Dovlatov porušil vlastní pravidlo, že každé slovo ve větě musí začínat 

jiným písmenem (Genis 1999, str. 137). Dovlatov na toto pravidlo jistě upozornit nechtěl, 

neboť nebylo a není většině čtenářů známo a je jen těžko zachytitelné. Podčárník však není 

v tomto případě kontraproduktivní, protože odvádí pozornost čtenáře ke slovu  священный 

(posvátný), které odpovídá deformovanému vztahu k Puškinovi, jenž je objektem textu. 

V případě druhého pozměněného citátu se tedy na rozdíl od prvního nejedná o snahu čtenáře 

mystifikovat.  

   Dovlatov nemísil fikci s realitou jen v případě postav, nýbrž i v případě autora. K tomu mu 

sloužilo nejen spojení hlavního hrdiny a vypravěče s autorem, které nezasvěceného čtenáře 

vede k myšlence, že činy, názory a myšlenky těchto tří osob jsou totožné (viz kapitola – 1. 1. 

2). V názorech na toto spojení se autoři vzpomínek rozcházejí, někteří zdůrazňují shody, druzí 

rozdíly. Dovlatov na rozdíl od hrdiny nevycházel s lidmi, udržoval si od nich odstup (Astafjev 

2001, str. 7). Solovjov naopak tvrdí, že rád lidem pomáhal, sám nabízel pomoc a za projevy 

přátelství byl vděčný (Solovjov 2000, str. 662). Jak jsme již ukázali v kapitole první, vztah 

mezi hrdinou a autorem nelze ani s využitím sekundární literaturty přesně stanovit. Dovlatov 

pracoval na mytizaci své osoby jako autora i mimo své texty. Pekurovská píše, že 

mystifikátorem byl mnohem dříve, než se stal spisovatelem (Pekurovská 2001, str. 197).  

V prózách uváděl záměrně chybné datum svého narození a na obálkách knih různě datoval 

svůj odjezd ze SSSR. Stejné činy motivoval v próze i v korespondenci různě (Arjev 2004, str.  

6): 

 
„Контур писательской жизни должен быть для читателя радужно размыт, полагал 

Довлатов. Художество - дело артистическое, и, чтобы остаться самым собой при 

свете рампы, нужно наложить на лицо грим.“ 132

 
    Tento citát nás přivádí k tématu divadla a herectví, které jsme již naznačili v předchozí 

předkapitole. Alichanov nazývá průvodcování po expozici mechanicky hranou rolí (Dovlatov 

2004, str. 212), kterou mu ulehčuje skutečnost, že se text naučil nazpaměť. Herecké nadání 

však dělá přednášku pro návštěvníky atraktivní: 

 

„Мои экскурсии чем-то выделялись. Например, ‚свободной манерой изложения‘, как 

указывала хранительница Тригорского. Тут сказывалась, конечно, изрядная доля моего 
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актерства... Я искусственно заикался, жестикулировал, украшая свои тщательно 

разработанные экспромты афоризмами.“ 133

   

    Jakkoli se Dovlatov snažil odlišovat se od svého otce Donata Mečika, divadelního a 

estrádního režiséra, jednu vlastnost po něm zdědil v plné míře. Sklon hrát i životě, který otci 

vyčítal (Pekurovská 2001, str. 195). Pekurovská jeho životní příběh dokonce nazývá 

„талантливый спектакль жизни.“ 134 Takto všeobecné tvrzení nelze sice vztahovat na celý 

Dovlatovův život, protože se Pekurovská se svým bývalým mužem dlouho nestýkala, 

nicméně vypovídá cosi o jeho charakteru. Dovlatovova „suita“ šířila podle Pekurovské 

mýtický obraz Dovlatova i po jeho smrti, její kniha měla (a zjevně cíleně) tento obraz narušit. 

Tak si Pekurovská vysvětluje některé reakce na své dílo (Pekurovská 2001, str. 422).  

    Zdroje mýtického obrazu autora zůstávají utajené nejen čtenářům, ale také kritikům. Kvůli 

dokumentárnímu dojmu, který nejen díky všudypřítomné mystifikaci Dovlatovova próza 

vytvářela, se od kritiků dostávalo Dovlatovovi hodnocení, které mu i přes své kladné vyznění 

nevyhovovalo. V posledních letech života byl Dovlatov rozladěn články, plné opakujících se 

oslav jeho lehkého stylu, nezatíženého literárními asociacemi. Na příkladu prózy 

„Заповедник“  vidíme, že vazby na klasickou ruskou literatury tu jsou, nicméně jsou 

přehlušeny důrazem na „hru na skutečnost“. Alexej Zverev řekl autorovi, že na své literární 

pověsti nese část viny sám (Zverev 2001, str. 179). Protože mnoho čtenářů  věří tomu, že co je 

psáno, je dáno. Zaznamenání na papír skutečnost bez ohledu na její zdroje pevně fixuje. 

Již Puškin si uvědomoval, jak beznadějný je boj proti podobně utvořeným názorům: 

 

„Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все еще думаем: как может это 

быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано.“ 135

 
 
   Mýtus jménem Sergej Dovlatov je prozatím těžko rozluštitelný. Jeho hlubší zkoumání 

směřuje k výčtu odlišností autora a hrdiny, k hledání prototypů literárních syžetů v autorově 

životě. A to vše navíc za předpokladu důvěry v různorodé memoáry. Je zjevné, že 

mystifikátor Dovlatov zmátl i mnohé, kteří ho osobně znali.  
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3. 3  Hledání Puškina 
 

   Hrdina textu „Заповедник“ Boris Alichanov přijíždí do místa dějiště v nedobrém stavu. A 

to jak fyzickém (po několikadenní pitce), tak psychickém. Jeho prózy nevycházejí, vztah 

s ženou a dcerkou nefunguje. Do Puškinských hor přijíždí za výdělkem, jakkoli toto přiznání 

pohoršuje tamní zaměstnance. Netuší, že během několika měsíců nalezne vlastní vztah 

k Puškinovi a sám se přiblíží možná nejdůležitějšímu rozhodnutí ve svém životě. 

   První den v hotelovém pokoji hrdina přemýšlí nad svým životem, cítí se jako uprostřed 

minového pole (Dovlatov 2004, str. 181). Kvůli této výchozí situaci, která se v průběhu 

zlepšuje a zhoršuje, nemohl Dovlatov přijmout návrh Jefimova, aby cesta hrdiny do 

Michajlovského byla studijním pobytem za účelem napsání disertační práce „Пушкин в 

народном сознании“ (Dovlatov 2001, str. 134). Dovlatov by musel přepracovat „svého“ 

hrdinu, nemohl by navázat na Alichanova z textu „Зона“, nebo ho případně nechat 

vystudovat vysokou školu. Příběh totiž nabývá velmi osobního rázu (na posledních stránkách 

už nenalezneme ani náznak Puškina). Během práce v Michajlovském se hrdinův život ustálí, 

skrze detaily z Puškinova díla, života a světonázoru se dopracovává dokonce k jistým 

paralelám básníkova životního příběhu se svým vlastním. 

   Kromě již zmiňovaných odkazů na obraz Puškina v dílech sovětských puškinologů najdeme 

v textu také detaily, směřující k literárněvědným pracím, na jejichž adresu se hrdina v 

podtextu nevyjadřuje  ironicky či negativně. Po vyslechnuté prohlídce upozorňuje jedna ze 

zaměstnankyň Alichanova, že je některými momenty jeho projevu šokována: 

 

„- ...Вы назвали Пушкина сумашедшей обезьяной... 

- Не совсем так.“ 136

   

   Hrdinova námitka naznačuje, že žena se nevyjádřila přesně. Existuje dvojí možné spojení 

Puškina s obrazem opice. V. A. Sologub vzpomíná na večírek u Vjazemských, kde Puškin 

řekl Dantesovi, že nosí prsten s vyobrazením opice. Ve skutečnosti šlo o Jindřicha V. a 

Dantes opáčil, že jeho rysy jsou podobné Puškinovi (Sologub, str. 338). Mnoho současníků 

tak Puškinovi přezdívalo, dokonce i sám básník tak popisoval svůj zevnějšek, např. v 

překladové básni „Мой портрет“ veršem „Сущая обезьяна лицом.“ 137 Druhý odkaz 

směřuje k Puškinově přezdívce z lycea „Francouz“. Voltaire popisoval charakter Francouzů 

jako „Смесь обезьяны с тигром“. Ve francouzské obrazné tradici označuje opice  šviháka, 
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frajírka (Lotman 1995, str. 330). Kromě Lotmana zmiňuje tuto skutečnost i Nabokov 

(„Комментарий к роману А. С. Пушкина „Евгений Онегин“, СПб. 1999). 

   Další odkaz směřuje tentokrát na literárněvědnou úvahu D. Merežkovského „Пушкин“ (In: 

„Пушкин в русской философской критике“; Книга, Москва 1990), která se zabývá 

spojením Puškina a epochy renesance. S renesančním myšlením a tvorbou spojuje 

Puškinovo dílo především jeho antropocentrismus (viz kapitola 1. 2. 1.), přestože pojem 

„личность“ (zároveň dobrá i zlá) nebyl v Rusku na konci 18. století ještě rozpracován 

(Vidovová 2004, str. 85). Proto myšlenky Puškina z 20. let o svobodě a právech osobnosti 

byly považovány za divoké a málokým byly sdíleny.  Puškin se také nevyhýbá fyzičnu, např. 

v podobě fyzické lásky (poéma „Ruslan a Ludmila“), které reprezentuje renesanční motiv 

jednoty ducha a těla (Vidovová 2004, str. 47).  Bývá v tomto směru spojován především se 

Shakespearem, kterého Puškin objevoval právě v Michajlovském a k  jehož sonetům 

přirovnává Alichanov vybranou Puškinovu lyriku, ale také s německým „národním“ básníkem 

J. W. Goethem. Po tématické stránce oba básníky spojují literární úvahy nad štěstím člověka. 

Goethe se ve „Faustovi“ ptá, zda může být člověk šťastný, když se mu splnila všechna přání. 

Může žít člověk v harmonii se světem? Téma složitého vztahu se světem u lidí s bohatým 

vnitřním životem zpracovává Puškin na příklad ve svých „Malých tragédiích“, „Scéně 

z Fausta“ či básni „Démon“ (Vidovová 2004, str. 105). Merežkovskij srovnává Puškina právě 

s německým básníkem, a to nikoli na úrovni jednotlivých děl. Puškin neprojevoval svůj 

světonázor v konkrétním díle, lze ho vysledovat v jeho díle jako celku (Merežkovskij 1990, 

str. 95). Oba básníci jsou si blízcí také v názorech na moment tvůrčí inspirace. Goethe tvrdil, 

že umění dosahuje vrcholu ve chvíli, kdy dočasně dosahuje rovnováhy, harmonie 

(Merežkovskij 1990, str. 147). Také Puškin spojoval inspiraci především s vyrovnaností. 

Takto reagoval ve stati „Возражение на статьи Кюхельбекера в Мнемозии“ na tvrzení, že 

tvorba vyžaduje především nadšení: 

 

„Нет: решительно нет: восторг исключает спокойствие, необходимое условие 

прекрасного.“ 138

  

   Tomu odpovídá také Puškinova vlastnost, kterou Alichanov označuje jako „олимпийское 

равнодушие.“ 139 Jedná se o nepřímý odkaz na Merežkovského, pro něhož je 

charakteristickým znakem Goethovy osobnosti „олимпийская мудрость.“ 140 Podle 

Alichanova představují Puškin i Goethe pro Rusko, resp. Německo, opožděnou renesanci. 
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Tedy to, čím západ prošel v 15.–17. století (Dovlatov 2004, str. 187). Merežkovskij se dívá 

naopak do budoucnosti: 

„По-видимому, явления столь гармонические, как Пушкин и Гете, предрекали 

искусству XIX века новое Возрождение, новую попытку примирения двух миров, 

которое начато было итальянским Возрождением XV века. Но этим 

предзнаменованиям не суждено было исполниться.“ 141 

 

   Součástí renesančního myšlení bylo také formulování statutu umělce, v tomto případě 

básníka. K postavení básníka ve společnosti, vůči společnosti a lidu se Puškin vyjadřoval 

například v básních „Пророк“, „Поэт“, „Поэт и толпа“, „Поэту“. Zastával názor, že 

básník je osobnost nezávislá na lidu, na kritice, na potřebách společnosti a politiky. Alichanov 

na jeho poezii obdivuje to, že je nad veškerou morálku (Dovlatov 2004, str. 212). Odkazuje 

tím k poznámce Puškina na okraji stati Baratynského, který připisuje spisovateli povinnost 

vyjadřovat nenávist k lidským vadám a naopak provolávat lásku a ctnost: „Ничуть. Поэзия 

выше нравственности - или по крайней мере совсем иное дело.“ 412  

   Tato nezávislost však paradoxně závisí na tom, na čem je do určité míry závislý každý jiný 

člověk - na penězích. Navzdory názoru, že „umění se nedělá pro peníze“, se ke slávě jako 

zdroji příjmů vyjadřuje například i Marina Cvetajevová: 

 

„Деньги - моя возможность писать дальше. Деньги - мои завтрашние стихи. Деньги  - 

мой  откуп от издателей, редакции, квартирных хозяев, лавочников, меценатов - моя 

свобода и  мой письменный стол.“ 

„Мои деньги - это, прежде всего - твой выигрыш, читатель!“ 143

 

   Puškin byl v historii ruské literatury prvním autorem, který se postavil za profesionalizaci 

spisovatelství. Například v básni „Разговор книгопродавца с поэтом“ popisuje posupné 

uznání, že na prodeji hotových veršů není nic nemorálního (Puškin 1956, díl 2., str.197). 

Cvetajevová se také vyjadřuje v tom smyslu, že dokud je dílo v procesu tvorby, je samo svým 

cílem. Avšak hotové je možné ho bez výčitek svědomí zpeněžit (Cvetajevová 1999, str. 520).   

První velký honorář dostal Puškin za poému „Bachčisarajská fontána“ (Suratovová, Bočarov 

2002, str. 36). Dovlatov, který se jako spisovatel prosadil v USA, kde je psaní jako profese 

pevně ukotveno, vkládá názor na toto téma do úst hrdinovy ženy. Ta odporuje hrdinovu 

tvrzení, že každý neúspěšný pokus o vydání díla je mravně výše než vytištěná kniha. Neboť 

vylučuje zisk (Dovlatov 2004, str. 175). Hrdina skutečnost, že neuživí rodinu, musí obhajovat 
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sám před sebou. Říká si, že o tom při psaní svých prvních řádků přece nesnil. Do protikladu 

staví průvodce Potockého, který píše více než průměrné socrealistické povídky právě kvůli 

penězům (Dovlatov 2004, str. 206). Dovlatov si chtěl psaním vydělávat na živobytí, nicméně 

v polovině 80. let se v dopise Jefimovovi přiznává, že pouze psaním se neuživí (Dovlatov 

2001, str. 383). Genis se však zmiňuje o opačném vztahu Dovlatova ke knize jako fyzické 

stopě osobnosti v kulturních dějinách (Genis 1999, str. 51). Dovlatov snil o tom, že jeho vnuk 

jednoho dne sejme z police knihu a řekne, že ji napsal jeho dědeček. Podobnou myšlenku 

vyjadřuje Puškin v básni „Вновь я посетил…“ či ve všeobecně známé básni „Я памятник 

воздвиг себе нерукотворный“. Brodskij se na toto téma vyjadřuje jednoznačně. Kniha 

neznamená pro autora jen finanční zisk či slávu, přináší mu nesmrtelnost:  

 

„Писатели, особенно замечательные, в конце концов не умирают; они забываются, 

выходят из моды, презираются. Постольку, поскольку книга существует, писатель 

для читателя всегда присутствует.“ 144

  

   Oba autory vedla finanční tíseň k žurnalistické tvorbě. Puškin založil nejprve v roce 

1829 časopis „Литературная газета“, který přes svou vysokou úroveň neodpovídal 

poptávce širší čtenářské obce (Suratovová, Bočarov 2002, str. 102). Z Boldina se po 

neúspěchu „Истории Пугачева“ vrátil s plány na další časopis, „Современник“ však nebyl o 

nic úspěšnější. Vjazemskij se k tomu vyjadřuje takto: 

 

„А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Срочная работа была не по нем. Он принялся 

за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были 

деньги, и oн думал, что найдет их в журнале!... Таким образом он ошибся и обчелся и в 

литературном, и в денeжном отношении.“ 145

   

   Po těchto pokusech přistoupil Puškin nakonec k řešení, které mu zaručovalo jistotu 

zabezpečení rodiny. I přes ponížení vstoupil do služby a přijal hodnost kamerjunkera. 

   Dovlatov studoval žurnalistiku, pracoval v dětském časopisu „Костер“, v estonském 

časopise „Советская Эстония“ a v USA s několika přáteli vydával časopis pro emigranty 

„Новый американец“. Přestože žurnalistika je pro píšícího člověka přirozeným zdrojem 

obživy, Dovlatov opakovaně vyjadřoval svůj nesoulad s touto profesí. Podle Genise byl jeho 

negativní vztah k novinářství opravdový a upřímný. Dovlatov neměl rád fakta a čísla, měl rád 

lidi a náhody (Genis 1999, str. 53).  
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   Po několika týdnech strávených v Puškinských horách se hrdinův stav po všech stránkách 

zlepšuje. Nepije, neohlíží se zpět a dokonce začíná psát (opět spojení rovnováhy a tvůrčího 

procesu). Ačkoli cítí, že jeho dobrovolné vyhnanství nemůže trvat věčně, bylo by možné najít 

mezi jeho pobytem a Puškinovým vyhnanstvím z let 1824–1826 jisté paralely. Genis 

přirovnává toto období k Puškinovu prvnímu „Boldinskému podzimu“, podporuje tuto 

myšlenku věkem hrdiny (Genis 1999, str. 156). Boldino bylo však pro Puškina obdobím 

intenzivní tvorby, zatímco Alichanov napíše jen jeden nejasný koncept. Puškina navíc 

v Boldinu zadržela epidemie cholery. Alichanov sice naznačuje existenci problémů v 

Leningradě, uniká před nimi však dobrovolně. Lotman  například ve své biografii Puškina 

s ohledem na tvorbu tato dvě období nerozlišuje, mluví o Boldinu i Michajlovském současně 

(Lotman 1995, 147). Nebudeme tedy porovnávat životní příběhy autorů, ale zaměříme se na 

text, který v některých momentech odkazuje na Puškinův život v Michajlovském. 

   Nejvýraznějším odkazem je několikanásobné připomenutí vztahu Puškina k dámám 

z Trigorského. Na rozdílnou atmosféru tří míst, Michajlovského, Trigorského a Petrovského 

(sídla Hannibalů) upozorňuje již Paustovskij. Náladám v jednotlivých místech odpovídá popis 

tří tamních parků. Petrovské je až černé (barva kůže Puškinových afrických předků). 

Michajlovský park je prostoupen atmosférou, vhodnou nikoli k zábavě, nýbrž k osamělým 

myšlenkám. Park v Trigorském je naopak plný slunce, tento dojem vyvolává, i když je pod 

mrakem. Mlha v hlubině parku „кажется таинственной и нереальной.“ 146 „Nereálnost“ 

Trigorského byla založena na tom, že Puškin zde zapomínal na skutečný stav věcí. Obdivován 

místními dámami, zabrán do her a flirtů si tak ostře neuvědomoval, že je vyhnancem. Také si 

zde nasazoval jednu ze svých literárních masek, masku svůdníka Valmonta (Vol’pertová 

1998, str. 34). Lotman charakterizuje odlišné způsoby  Puškinova vystupování jako 

romantické a realistické. Romantický způsob chování je založen na souladu s určitým 

literárním vzorem, který se stává maskou člověka. Svou pravou tvář v projevu potlačuje a 

nechá se mylně posuzovat také svým okolím a celou společností (Lotman 1995, str. 98). 

Realistické vystupování se vyznačuje potřebou žít jako ostatní lidé, nestavět běžný život nad 

„vysoký“. Básník je v tomto kontextu považován za „pouhého“ člověka, není zdůrazňována 

jeho výjimečnost (Lotman 1995, str. 101). 

   Alichanov je jako jeden z mála mužů v Puškinských horách také obletován osamělými 

zaměstnankyněmi. Rozdíl mezi Michajlovským a Trigorským však Dovlatov vyjadřuje méně 

přímo. První Alichanovova exkurze se v Michajlovském nedaří, hrdina dokonce zamění 

Puškinovy verše za Jeseninovy. V Trigorském jde vše hladce. Zatímco správkyně 

Michajlovského je žena beze smyslu pro humor a vyčítá hrdinovi jeho zájem o autencititu 
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exponátů, pár spravující Trigorské je hrdinovi od počátku sympatický. Žena mu připadá 

panovačná a na rozdíl od muže energická (Dovlatov 2004, str. 196). Nejedná se pouze o 

odkaz na charakter nejstarší členky rodiny Osipovových, ale také na Paustovského. Vypravěč 

jeho první črty „Михайловские рощи“  u tehdějších správců bydlel a žena tehdy správce 

parku bez ustání hubovala (Paustovskij  1958, str. 505). 

   Najdeme i mnohem drobnější připomínky Puškinova života v Michajlovském. Například 

matka Michajla Ivanyče je v Pskově, protože má napuchlé nohy. Puškin se skrze 

korespondenci a přátele v Petrohradě (především vlivného Žukovského) snažil vyjednat 

carovo povolení odjezdu do hlavního města či za hranici na léčení. Argumentoval cévním 

aneurismatem na dolní končetině. Když se za ním chtěl vydat významný lékař, jeho návštěvu 

odmítl. Možná s vědomím nezávažnosti či dokonce fiktivnosti nemoci. Car mu nakonec udělil 

povolení k přejezdu do Pskova. Tuto nabídku Puškin odmítl, znamenala pro něj jen přesun do 

jiného vyhnanství (Puškin 1958, str. 152). 

 

   V textu najdeme také několik drobných odkazů na Puškinovo dílo. Většinou neplní 

důležitou funkci, spíše jen dále zkrášlují různorodý text. Hrdinovu ženu pojmenoval Dovlatov 

Taťána (ačkoli většinou o ní vypravěč mluví jako o Táně). Stejně jako Taťána Larinová je ve 

srovnání s Oněginem silnou a dobrou osobností i Táňa je rozhodná, odhodlaná a zodpovědná. 

Na rozdíl od Alichanova. Dovlatov také několikrát zmiňuje cikány, kteří například dovážejí 

do restaurace chléb (Dovlatov 2004, str. 253). Tento výjev odkazuje nejen na Puškinovu 

poému Cikáni, která byla dokončena právě v Michajlovském, ale také na Paustovského črtu 

„Ветер скорости“. V ní vypravěč sleduje skupinu cikánů, kteří tančí a zpívají před domkem 

chůvy (Paustovskij  1958, str. 547). Formulace „гений чистой красоты“ (Puškin 1956, díl 

2., str. 267), jíž Puškin označuje adresátku básně „К***“, variuje Dovlatov dokonce dvakrát. 

Poprvé použije pro průvodce Mitrofanova označení „гений чистого познания“ 147, který má 

skvělou paměť a ohromné znalosti, ale nijak je nevyužívá. Příroda ho kromě paměti totiž 

vybavila již pouze leností. Jako „Феномен чистого искусства“ 148 označí dokonce nadávku 

napsanou na stěně leningradského výtahu. Průvodkyně Natella označí Alichanova za 

nebezpečného člověka, její vyjádření nedává smysl hrdinovi a příliš nezapadá ani do logiky 

dialogu. Jedná se o přímou citaci ze třetí scény Puškinova dramatu „Каменный гость“, kdy 

Dona Anna pronáší na adresu Dona Juana slova: „Подите прочь - вы человек опасный.“ 149

  

   V Trigorském Puškin stále ještě  projevoval svou romantickou stránku, ale již pomalu 

směřoval blíže k reálnému každodennímu životu. Lotman se domnívá, že nucený pobyt 
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v Michajlovském básníka zachránil jako člověka. Každá návštěva či korespondce pro něj byla 

velkou událostí, v důsledku přijal Puškin jiná měřítka a začal si vážit běžných detailů (Lotman 

1995, str. 96). Příjezd Alichanovovy manželky naplňuje jeho nedobré tušení a vrhá ho zpět do 

reality jeho života. V textu tuto situaci předpovídají kromě přítomnosti KGB i další, drobnější 

projevy sovětské skutečnosti. Například ve vyprávění o minulosti donašeče Gurjanova 

popisuje vypravěč jeho zkoušku z literatury. Gurjanov se absolutně neorientuje v Puškinově 

díle, takže označí jako součást „Bělkinových povídek“ „повесть Домбровский“ (Dovlatov 

2004, str. 265). Má na mysli román „Дубровский“, ale vysloví jméno skutečně žijícího autora 

Jurije Osipoviče Dombrovského (1909–1978). Tento prozaik strávil 15 let v sovětském vězení 

a napsal několik románů o svých zkušenostech s režimem Stalinovy epochy. (Kassack 2000, 

str. 116) A právě Gurjanov je prvním varováním před přítomností KGB, když vychází ze 

zatáčky, ve které okouzlená průvodkyně téměř vidí Puškina (Dovlatov 2004, str. 179). 

      Ve chvíli opileckého zoufalství, do kterého je hrdina tlačen okolnostmi, po podrobném 

seznámení s Puškinovým dílem a světonázorem, se kterým se v některých ohledech  

ztotožňuje, sklouzává hrdina ke stejné primitivní identifikaci vlastního osudu 

s básníkovým. Toto приобщение, o kterém mluví N. K. Zorkaja ve své stati (Zorkaja 1996, 

str. 298), je jednou z posledních zmínek o Puškinovi. V této fázi textu se hrdina soustřeďuje 

již jen na svou situaci. 

 

„Под безобразной, чудовищно отталкивающей картиной районного художника 

Щукина (цилиндр, лощадь, гений, дали неоглядные) стояла моя жена и улыбалась...“ 150

 

   Paradox uzdravování těla i mysli uprostřed místa, které je téměř od základu falešné, je 

zde vyjádřen kontrastem obrazu a úsměvu ženy, která s sebou přiváží všechny potlačované 

vzpomínky. Hrdina opět začíná rekapitulovat svůj dosavadní život. Pevné rozhodnutí ženy 

emigrovat a varování (doporučení) z kanceláře KGB ho nutí převzít odpovědnost za svůj 

vlastní život a zanechat pasivního stylu života, o kterém tvrdí: 

 

„Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Слово активист для меня 

звучит как оскорбление. Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за 

обстоятельствами. Это помогало мне для всего находить оправдание.“ 151

 

   Terc považuje pasivitu a lenost za projev důvěry osudu. Ti, kteří se osudu vzpírají snahou 

řídit život dle vlastních rozhodnutí, klopýtají a umírají mladí (Terc 2001, str. 27). Alichanov 
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se i přesto blíží k jednomu z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. Ačkoli toto rozhodnutí 

není zahrnuto do textu, z životního příběhu Dovlatova víme, že rozhodnutí opustit vlast bylo 

víceméně šťastné a určilo jeho soukromý i profesní život. S Alichanovem se loučíme a vidíme 

ho stát na životní křižovatce s Puškinem za zády. 
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3. 4  Závěr kapitoly třetí 
 
   Podrobná analýza textu „Заповедник“ ukázala, že má několik významových úrovní. 

Zdánlivě jednoznačný obraz Puškina, který se na první pohled mění až při nalezení osobního 

vztahu hrdiny, je mnohem složitější. Zahrnuje odkazy nejen na Puškina. Mnohem 

významnější jsou spojitosti se sovětskou puškinistikou a literaturou, která budovala různé 

mýtické obrazy básníka. Nelze samozřejmě prokázat přímou spojitost, v případě 

Paustovského je však náhodná podobnost velmi nepravděpodobná. Hrdina Alichanov působí 

v textu jako indikátor míry vztahu k Puškinovi. Ačkoli se skrze odkazy na literárněvědné 

teorie a detaily Puškinova života projevují určité hrdinovy znalosti, jeho vztah k Puškinovi je 

stále racionální. Ve srovnání s ním vyniká iracionální a deformovaný vztah ostatních 

zaměstnanců muzea. 

   Sovětský obraz Puškina vede dále k zobrazení sovětské skutečnosti, reprezentované 

alkoholismem, antisemitismem, dozorem KGB a emigrací. Téměř všechny tyto jevy se 

osobně týkají i hlavního hrdiny. Celý text je sice prostoupen Puškinem, jeho centrem je 

však Alichanov. Čtenář sleduje sinusoidu, kterou jeho život během několika měsíců prochází 

a která nevyhnutelně směřuje k dlouho oddalovanému rozhodnutí. A tím je odjezd z vlasti. 

Skrze poznávání Puškina se hrdina vyrovnává především se svým životem. 

 96



Závěr 
 

   Podíváme-li se na práci „Dovlatov a Puškin“ a na závěry jednotlivých kapitol, zjistíme, že 

jsme se povětšinou drželi v úvodu stanoveného principu a neporovnávali Dovlatova 

s Puškinem. K tomu napomohla vhodně zvolená struktura oddělených kapitol. Některé závěry 

však vyplynuly automaticky a nelze je ignorovat. Puškin na stejném prostoru novely či krátké 

povídky zobrazuje mnohem komplexnější svět, existující i mimo jeho dobu a společenské 

postavení (prostředí řemeslníků, historii). Dovlatov také zachycuje širokou škálu lidských 

vlastností, omezuje se však na prostředí, ve kterém se sám pohyboval. S ohledem na snahu o 

dokumentární působení je to pochopitelné. V Dovlatovově korespondenci ani v sekundární 

literatuře nenajdeme zmínku o tom, že by aspiroval na víc. Jeho próza i následně vyňaté 

aforismy jsou svým způsobem banální a přízemní (Dovlatov nevnímal slovo banální 

negativně). Na výzvy kolegů, aby se pustil do literárněvědné práce, Dovlatov reagoval 

odmítavě. Dalším rozdílem je téměř neomezené žánrové spektrum Puškinovy tvorby (poezie, 

próza, drama, publicistika). Bylo umožněno šíří jeho talentu, ale také dobou, kdy některé 

žánry nebyly v ruské literatuře rozšířeny. Puškin je absorboval díky francouzštině a 

překládání, tj. možnosti vstřebat více zahraničních inspirací. Dovlatov se inspiroval pouze 

americkými prozaiky v ruských překladech. Oběma autorům se však nedařila velká próza, což 

bylo částečně způsobeno jejich citem pro detail. Stáčí-li se pozornost k jednotlivým detailům, 

velká próza se může tříštit. A v díle obou autorů hraje detail významnou roli.  

   Nejsilnější styčné body jsme nalezli ve světonázoru obou autorů, jemuž dominuje 

antropocentrismus, dialektická jednota dobra a zla v člověku a zřeknutí se práva soudit. Na 

rozdíl od Puškina můžeme některé elementy Dovlatovova vidění světa zachytit i v jeho 

samostatných prózách. Celkový obraz je však kvůli úzké (pseudo)biografické provázanosti 

možné vidět jen v jeho díle jako celku. Příčinu tématické sevřenosti Dovlatovova díla je nutné 

hledat také v literárních trendech  20. století i v trendech obecně společenských. Poznatky 

psychologů se postupně rozšířily mezi širokou veřejnost, moderní člověk se začal častěji 

obracet do svého nitra se schopností podrobné introspekce.   

   Dovlatov se nesnažil svou prózou někomu vyrovnat. Po provedených analýzách si 

troufáme tvrdit, že Dovlatova lze bez větších pochybností zařadit do společnosti Puškina 

i Čechova. Tedy do linie autorů, jejichž próza se vyznačuje nezávislostí na potřebách 

společnosti a ideologií a klade důraz především na naraci. Pokud vyjadřuje nějaká morální 

ponaučení, pak výhradně v přirozeně vznikajícím přesahu. Se souvislostí přirozenosti s 
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přírodou, kterou jsme zmínili v úvodu práce a kterou Dovlatov shledává u Čechova, jsme se 

v analýze autorových textů setkali hned několikrát. 

   V rámci celé práce jsme podrobněji analyzovali Dovlatovovy texty „Записные книжки“, 

„Зона“ a „Заповедник“, obzvláště v posledním případě se podařilo identifikovat mnoho 

detailů a odkazů. V kombinaci se zmínkami o ostatních obsáhlejších prózách vznikl celkový 

obraz autorova díla jak po stránce obsahové, tak v oblasti jazyka a stylu. V prvních dvou 

kapitolách se také podařilo do určité míry náhlédnout do Dovlatovovy „tvůrčí dílny“, tj. 

poodhalit některé jeho tvůrčí postupy. Zároveň se v práci nevyskytly závěry v podobě 

spekulací o autorských záměrech či důvodech toho kterého momentu v textech, pouze 

potenciální možnosti. Domníváme se, že analýza vztahu hrdina – autor v Dovlatovových 

textech byla omezena  rámcem možností, daných nejasností autorova životního příběhu a 

nekompaktností sekundárních pramenů. Ta se také projevila v nemožnosti lepšího 

rozšifrování mýtu jménem Sergej Dovlatov.  

 98



Seznam citací 
 

1) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 356 

2) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 360 

3) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 361 

4) Костюков, Л. - Читатель Довлатова (http://www.exlibris.ng.ru/tendenc/2005-01-

27/5_dovlatov.html), kopie str. 2 

5) Генис, А. - На уровне простоты 

(http://www.sergeidovlatov.com/books/genis.html), kopie str. 1 

6) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VI (Издательство АН СССР, 

Москва, 1957), str. 500 

7) Tatméž, str. 408 

8) Tamtéž, str. 409 

9) Tamtéž, str. 401 

10) Tamtéž, str. 467 

11) Tamtéž, str. 535 – 536 

12) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1958), str. 500 

13) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VI (Издательство АН СССР, 

Москва, 1957), str. 15 

14) Довлатов, С.  - Армейские письма к отцу (In: Сквозь джунгли безумной 

жизни - письма к родным и друзьям, Издательство журнала Звезда, Санкт-                          

Петербург, 2003), str. 24 

15) Tamtéž, str. 41 

16) Tamtéž, str. 64 – 65 

17) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 148 

18) Tamtéž, str. 135 

19) Tamtéž, str. 23 – 24 

 99



20) Tamtéž, str. 61 

21) Tamtéž, str. 57 

22) Липовецкий, М. -   Учитесь, твари, как жить (Знамя, 1997, NO 5), str. 212 

23) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. I (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 274 

24) Tamtéž, str. 275 

25) Tamtéž, str. 276 

26) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VIII (Издательство АН 

СССР, Москва, 1957), str. 208 

27) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VI (Издательство АН СССР, 

Москва, 1957), str. 410 

28) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VIII (Издательство АН 

СССР, Москва, 1957), str. 185 

29) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VI (Издательство АН СССР, 

Москва, 1957), str. 513 

30) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VIII (Издательство АН 

СССР, Москва, 1957), str. 185 

31) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VI (Издательство АН СССР, 

Москва, 1957), str. 479 

32) Tamtéž, str. 481, resp. 464 

33) Tamtéž, str. 507 

34) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 221 

35) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 286 

36) Tamtéž, str. 344 

37) Tamtéž, str. 352 

38) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. I (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 364 

39) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 251 - 252 

40) Генис, А. - Довлатов и окрестности (Вагриус, Москва, 1999), str. 227 

 100



41) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. III (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 384 

42) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 269 

43) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. III (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 358 

44) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. I (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 235 

45) Slovník literární teorie (Československý spisovatel, Praha 1984), str. 21 

46) příklad anekdotického tématu v epigramech. 

47) Пушкин, А. С. - Дневник Пушкина 1833 – 1835 (Государственное 

издательство, Москва/Петроград, 1923), str. 5 

48) Tamtéž, str. 17 

49) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VI (Издательство АН СССР, 

Москва, 1957), str. 120  

50) Tamtéž str. 128 

51) Tamtéž, str. 181 

52) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1958), str. 189 

53) О Довлатове - статьи, рецензии, воспоминания (Другие Берега, Нью-Йорк – 

Тверь, 2001), str. 148 

54) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 148 

55) Tamtéž, str. 148  

56) Tamtéž, str. 226 

57) Tamtéž, str. 136 

58) Tamtéž, str. 232 

59) Tamtéž, str. 207 

60) Tamtéž, str. 235 

61) Tamtéž, str. 227 

62) Tamtéž, str. 12-13 

 101



63) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. III (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 181 

64) Генис, А. - Довлатов и окрестности (Вагриус, Москва, 1999), str. 27 

65) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VI (Издательство АН СССР, 

Москва, 1957), str. 39 

66) Генис, А. - Довлатов и окрестности (Вагриус, Москва, 1999), str. 91 

67) Рейн, Е. - Несколько слов вдогонку (Малоизвестный Довлатов; журнал 

Звезда, Санкт – Петербург 1995), str. 402 

68) Slovník literární teorie, 1984, str. 36 

69) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 153-154 

70) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1958), str. 515 

71) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. I (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 238 

72) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1958), str. 35 

73) Tamtéž, str. 102 

74) Tamtéž, str. 150 

75) Tamtéž, str. 154 

76) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1958), str. 479 

77)  Гей, Н. К. - Проза Пушкина - Поэтика повествования (Наука, Москва, 

1989), str. 9 

78) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 241 

79) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 352 

80) О Довлатове - статьи, рецензии, воспоминания (Другие Берега, Нью-Йорк – 

Тверь, 2001), str. 67 

81) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. III (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 354 

 102



82) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 185-186 

83) Tamtéž, str. 269 

84) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. III (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 290 

85) Tamtéž, str. 307 

86) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 284, resp. 285 

87) Tamtéž, str. 214 

88) Tamtéž, str. 254 

89) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. IV (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 46 

90) Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 88 

91) Вайл, П. - Формула любви (www adresa – tisk), str. 1 

92) Костомаров, В. Г. - Наш язык в действии: Oчерки современной русской 

стилистики (Гардарики, Москва, 2005), str. 107 

93) Сухих, И. - Сергей Довлатов: время, место, судьба (КультИнформПресс, 

Санкт-Петербург 1996), str. 170 

94) Tremblay, T. - V okamžení zmocní se města (Analogon 2005, No 44-45), str. 10 

95) Генис, А. - Довлатов и окрестности (Вагриус, Москва, 1999), str. 101 

96) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 184 

97) tamtéž, str. 201 

98) tamtéž, str. 212 -213 

99) Литературная энциклопедия терминов и понятий (Интелвак, Москва 2003) 

str. 1168 

100) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 171 

101) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т.  I (Издательство АН СССР, 

Москва, 1956 -1958), str. 313 

 103



102) Гранин,Д. - Сад камней (In: Собрание сочинений, т. II; Художественная 

литература, Ленинград 1989), str. 459 

103) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 174 

104) Гранин,Д. - Сад камней  (In: Собрание сочинений, Художественная 

литература, Ленинград 1989), т. II, str. 501 

105) Цветаева, М. - Избранные сочинения, т. II, Кристали, Москва - Санкт-

Петербург 1999), str. 515 

106) Пушкинская энциклопедия 1799 - 1999 (Издательство АСТ, Москва 1999), 

str. 748 

107) Березкина, С. Б.. - Воспоминания А. Н. Вулфа и М. И. Осиповой о Пушкине 

в записи М. И. Семевского 1880 года (Русская литература, 2006, č. 2,), str. 129 

108) Паустовский, К. - Собрание сочинений, т. IV- пьеси, очерки, статьи; 

Государственное издательство художественной литературы, Москва 1958), str. 

154 

109) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1956 -1958), str. 222 

110) Пушкин и современная култьтура („Наука“, Москва 1996), str. 124 

111) Довлатов, С. - Собрание сочинений, , т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 179 

112) Пушкин и современная култьтура („Наука“, Москва 1996), str. 304 

113) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004),  str. 174 

114) tamtéž, str. 177 

115) tamtéž, str. 195 

116) Цветаева, М. - Избранные сочинения, т. II, Кристали, Москва - Санкт-

Петербург 1999), str. 524 

117) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004),  str. 179 

118) Терц, А  - Прогулки с Пушкиным (Всемирное слово, СПб., 1993), str. 5 

119) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 185 

 104



120) Паустовский, К. - Собрание сочинений, т. IV- пьеси, очерки, статьи; 

Государственное издательство художественной литературы, Москва 1958), str. 

505 

121) Довлатов, С. - Собрание сочинений , т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 239 

122) tamtéž, str. 195 

123) tamtéž, str. 176 

124) tamtéž, str. 190 

125) tamtéž, str. 270 

126) tamtéž, str. 172 

127) tamtéž, str. 195 

128) tamtéž, str. 208 

129) tamtéž, str. 232 

130) Communication, ročník 2033, No  26 (internetové vzdání -

http://www.internews.kg/files/files/60.pdf), kopie, str. 14 

131) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 186 

132) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. I (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 20 

133) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т. II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004),  str. 212 

134) Пекуровская, А. - Когда случилось петь С.Д. и мне (Symposium, СПб., 2001), 

str. 165 

135) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1956 -1958), str. 190 

136) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т.  II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 211 

137) (http://www.lib.ru/LITRA/PUSHKIN/sobr10_01.txt) 

138) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1956 -1958), str. 41 

139) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т.  II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 212 

 105



140) Пушкин в русской философской критике (Книга, Москва 1990) str. 151 

141) tamtéž, str. 157 

142) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т. VII (Издательство АН СССР, 

Москва, 1956 -1958), str. 550 

143) Цветаева, М. - Избранные сочинения, т. II, Кристали, Москва - Санкт-

Петербург 1999), str. 521 

144) О Довлатове - статьи, рецензии, воспоминания, Str. 102 – 124; Другие 

Берега, Нью-Йорк – Тверь, 2001), str. 64 

145) Пушкин в воспоминаниях современников, т. I (Художественная 

литература, Москва 1985), str. 136 

146) Паустовский, К. - Собрание сочинений, т. IV- пьеси, очерки, статьи; 

Государственное издательство художественной литературы, Москва 1958), str. 

508 

147) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т.  II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 203 

148) tamtéž,  str. 223 

149) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений, т.  V (Издательство АН СССР, 

Москва, 1956 -1958), str. 394 

150) Довлатов, С. - Собрание сочинений, т.  II (Азбука - Классика, Санкт-

Петербург, 2004), str. 217 

151) tamtéž, str. 237 

 

 106



Seznam použité literatury v ruském jazyce 
 

1) Архангельский, А. Н. - Герои Пушкина: очерки литературной 

характеристики (Высшая школа, Москва 1999) 

2) Арьев, А. – История рассказчика (In: Сергей Довлатов - Собрание 

сочинений - Азбука - Классика, Санкт-Петербург.,2004) 

3) Астафьев, Н. - Слова - моя профессия (In: О Довлатове - статьи, рецензии, 

воспоминания, str. 10 - 32; Другие Берега, Нью-Йорк – Тверь, 2001) 

4) Бахтин, М. М. – Автор и герой в эстетической деятельности (In: „Эстетика 

словесного творчества“, Искусство, Москва, 1986) 

5) Березкина, С. Б. - Воспоминания А. Н. Вулфа и М. И. Осиповой о Пушкине 

в записи М. И. Семевского 1880 года (Русская литература, 2006, č. 2, str. – 

118–146)  

6) Богданова, О. В. - Постмодернизм в конетксте современной русской 

литературы СПб., 2004 

7) Бродский, И. - О Сереже Довлатове (In: О Довлатове - статьи, рецензии, 

воспоминания, str. 64 - 71; Другие Берега, Нью-Йорк – Тверь, 2001) 

8) Будылин, Ю. - Пушкинский заповедник в художественной литературе (In: 

О Довлатове - статьи, рецензии, воспоминания, str. 76-82; Другие Берега, 

Нью-Йорк – Тверь, 2001) 

9) Видова, О. И. - А. С. Пушкин и русский ренесснас (Дрофа, Москва, 2004) 

10) Виноградов, В. В. - Стиль Пушкина (Наука, Москва, 1999) 

11) Виноградов, В. В. - Язык Пушкина (Наука, Москва, 2000) 

12) Власова, Ю. Е. - Исследование творчества Сергея Довлатова (Компания 

Спутник, Москва 2001) 

13) Гей, Н. К. - Проза Пушкина - Поэтика повествования (Наука, Москва, 1989) 

14) Генис, А. - Довлатов и окрестности (Вагриус, Москва, 1999) 

15) Генис, А. - Сад камней. Сергей Довлатов (In: Звезда,  1997, No. 7, str. 235–

238) 

16) Гранин, Д. - Сад камней (In: Собрание сочинений, т. II; Художественная 

литература, Ленинград 1989) 

17) Гроссман, Л. - Этюды о Пушкине (издательство Л. Л. Френкель, Москва/ 

Петроград, 1923) 

 107



18) Довлатов, С.  - Армейские письма к отцу (In: Сквозь джунгли безумной 

жизни -письма к родным и друзьям, Издательство журнала Звезда, Санкт-                          

Петербург, 2003) 

19) Довлатов С.  - Эпистолярный роман с Игорем Ефимовым (изд. Игорь 

Захаров, Москва, 2001) 

20) Довлатов, С.  - Собрание сочинений (Азбука - Классика, Санкт-Петербург, 

2004) 

21) Есипов В. М. - Пушкин в зеркале мифов (Языки славянской культуры, 

Москва 2006)  

22) Зверев, А. - Замиски случайного постояльца (In: О Довлатове - статьи, 

рецензии, воспоминания, str. 176-197; Другие Берега, Нью-Йорк – Тверь, 

2001)  

23) Зоркая, Н. К. – „Мой Пушкин.“ Пушкин каждого из нас (In: Пушкин и 

современная култьтура („Наука“, Москва 1996) 

24) Каргашин, И. - Освобожденное слово (In: О Довлатове - статьи, рецензии, 

воспоминания, str. 102–124; Другие Берега, Нью-Йорк – Тверь, 2001) 

25) Керн, А. П. - Воспоминания о Пушкине (In: Пушкин в воспоминаниях 

современников, т. I, str. 404–420; Художественная литература, Москва 1985) 

26) Костомаров, В. Г. - Наш язык в действии: Oчерки современной русской 

стилистики (Гардарики, Москва, 2005) 

27) Курганов, Е. - Анекдот как жанр (Академический порект, СПб. 1997) 

28) Курганов, Е - Похвальное слово анекдоту (Звезда, СПб. 2001) 

29) Курганов, Е - Литературный анекдот пушкинской эпохи (University of 

Helsinky, 

30) Helsinky, 1995) 

31) 30)   Липовецкий, М. -   Учитесь, твари, как жить (Знамя, 1997, NO 5, str. 

199–212) 

32) Литературная энциклопедия терминов и понятий (Интелвак, Москва 2003) 

33) Лотман, Ю. М. - Пушкин: биография писателя: статьи и заметки 1960-

1990, Искусство, Санкт-Петербург, 1995) 

34) Макогоненко, Г. К. - Капитнаская дочка А. С. Пушкна (Художественная 

литература, Ленинград, 1977) 

 108



35) Мережковский, Д. - Пушкин (In: Пушкин в русской философской критике; 

Книга, Москва 1990), str. 92–160 

36) Муравьева, О. С.  - Образ Пушкина: Исторические метаморфозы (In: 

Легенды и мифы о Пушкине, Гуманитарное агентство „Академический 

проект“, СПб. 1994, str. 109-128) 

37) Набоков, В. - Комментарий к роману А. С. Пушкина „Евгений Онегин“ 

(Исскуство - СПб. „Набоковский фонд“, СПб. 1999, překlad z angličtiny) 

38) Паустовский, К. - Собрание сочинений, т. VI - пьеси, очерки, статьи 

(Государственное издательство художественной литературы, Москва 1958 

39) Пекуровская, А. - Когда случилось петь С.Д. и мне (Symposium, СПб., 2001) 

40) Петрунина, Н. Н. - Проза Пушкина (АН СССР, Институт русской литерауры, 

Ленинград, 1987) 

41) Пушкин и современная култьтура (Наука, Москва 1996) 

42) Пушкинская энциклопедия 1799 - 1999 (Издательство АСТ, Москва 1999) 

43) Пушкин в воспоминаниях современников (Художественная литература, 

Москва 1985)  

44) Пушкин, А. С. - Полное собрание сочинений (Издательство АН СССР, 

Москва, 1956-1958) 

45) Пушкин, А. С. - Дневник Пушкина 1833 – 1835 (Государственное 

издательство, Москва/Петроград, 1923) 

46) Рейн, Е. - Несколько слов вдогонку (In: Малоизвестный Довлатов; журнал 

Звезда, str. 397-404, Санкт – Петербург 1995) 

47) Серман, И. - Гражданин двух миров (In: О Довлатове - статьи, рецензии, 

воспоминания, str. 148–161; Другие Берега, Нью-Йорк – Тверь, 2001) 

48) Соловьев, Б. - Роман с эпиграфами; Варианты любви; Довлатов на 

автоответчике (Алетейя, Санкт-Петербург 2000) 

49) Смердов, А. - Пушкинские горы (Боенное издательство Министерства 

обороны СССР, Москва 1973) 

50) Сурат, И. Бочаров, С. - Пушкин - краткий очерк жизни и творчества 

(Языки славянской културы, Москва 

51) Сухих, И. - Сергей Довлатов: время, место, судьба (КультИнформПресс, 

Санкт-Петербург 1996) 

 109



52) Телетова, Н. К.  - О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала (In: 

Легенды и мифы о Пушкине, Гуманитарное агентство „Академический 

проект“, СПб. 1994, str. 84-106) 

53) Терц, А  - Прогулки с Пушкиным (Всемирное слово, СПб., 1993) 

54) Тыркова – Вильямс, А. - Петр и Пугачев (In: Пушкин - Молодая гвардия, 

Москва 1998) 

55) Успенский, Б. - Поэтика композиции (Азбука, Санкт-Петербург, 2000) 

56) Хлупачова, К. - Еще одна пушкинская автопародия (In: Rossica 2000/2001, č. 

V – VI, str. 115–188) 

57) Цветаева, М. - Избранные сочинения, т. II (Кристали, Москва - Санкт-

Петербург 1999) 

58) Цветаева, М. - Мой Пушкин (In: Мой Пушкин - Азбука-классика, Санкт-

Петербург. 2001) 

59) Цветаева, М. - Пушкин и Пугачев (In: Мой Пушкин - Азбука-классика, 

Санкт-Петербург. 2001) 

60) Шмелев, А. Д. - Русская языковая модель мира (Языки славянской 

культуры, Москва 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 110



Seznam použité literatury v českém jazyce 
 

1) Cílek, V. – Genius loci jako otázka sublimace kultu mrtvých (In: Ananlogon 

2005, číslo 44-45, str. 16–19) 

2) Kasack W. – Slovník ruské literatury 20. století (Votobia, Praha 2000) 

3) Slovník literární teorie (Československý spisovatel, Praha 1984) 

4) Stejskal, M. – Výsostná místa – genius loci (In: Ananlogon 2005, číslo 44-45, 

5) str. 20-22) 

6) Tremblay, T. – V okamžení zmocní se města (In: Ananlogon 2005, číslo 44-45, 

str. 55–60) 

7) Zvěřinová, B. – Genius loci památkové rezervace v Michajlovském v novele 

Sergeje Dovlatova „Zapovědnik“ – postupová práce z oboru Rusistika, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111



Seznam použitých internetových pramenů 
(všechny uvedené prameny jsou k dispozici v tištěné formě, opatřené paginací) 

 

1) Алтунян, А. - Булгарин - абтор теории ограниченной гласности (In: 

Communicatoin, 2003, No 26, internetové vzdání - 

http://www.internews.kg/files/files/60.pdf) 

2) Байл, П. - Без Довлатова (http://www.sergeidovlatov.com/books/vail.html); 

přidáno 08.03.2000, staženo 16.4.2007 

3) Байл, П. - Формула любви (http://www.sergeidovlatov.com/books/vail2.html); 

přidáno 25.11.2000, staženo 29.01.2007 

4) Генис, А. - На уровне простоты 

(http://www.sergeidovlatov.com/books/genis.html); přidáno 08.03.2000, staženo 

29.01.2007 

5) Зверев, А. - Шаг од парадокса к трюизму  

(http://www.sergeidovlatov.com/books/zverev.html); přidáno 23.10.2000, staženo 

29.01.2007 

6) Кривулин, В. - Поэзия и анекдот  

(http://www.sergeidovlatov.com/books/krivulin.html); přidáno 05.03.2000, staženo 

29.01.2007 

7) Костюков, Л. - Читатель Довлатова (http://exlibris.ng.ru/tendenc/2005-01-

27/5_dovlatov.html); přidáno 27.01.2005, staženo 29.01.2007 

8) Крыщук, Н. - Василий Шукшин и Сергей Довлатов 

(http://www.sergeidovlatov.com/books/kryshchuk.html); přidáno 24.01.2001, 

staženo 29.01.2007 

9) Куллэ, В. – „Бессмертый вариант простого человека“ Сергей Довлатов: 

Эволюция автоcркого двойника 

(http://www.sergeidovlatov.com/books/kulle.html); přidáno 13.01.2001, staženo 

29.01.2007 

10) Липовецкий, М.  - И разбитое зеркало - Повторяемость непровторяемого у 

Довлатова (http://www.sergeidovlatov.com/books/lipovetsky.html); přidáno 

24.01.2001, staženo 29.01.2007 

 112



11) Левкович, Я. Л. - Пушкин в советской художественной прозе и 

драматургии (http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/is5/is5-140-.htm); staženo 

23.04.2007 

12) Набоков, В. -  Пушкин, или правда и правдоподобие 

(http://www.lib.ru/NABOKOW/Pushkin.txt); přidáno 21.06.2000, staženo 

04.04.2007 

13) Новиков, В. - Астроумие: Питерская смеховая культура злазами москвича   

(http://www.sergeidovlatov.com/books/novikov.html); přidáno 10.12.2000, staženo 

29.01.2007 

14) Пахомова, Н. - Наш человек в Ньюйоркере  

(http://www.sergeidovlatov.com/books/pahomova.html); přidáno 24.01.2001, 

staženo 29.01.2007 

15) Попов, В. - Писатель и его герои  

(http://www.sergeidovlatov.com/books/popov2.html); přidáno 05.10.2000, staženo 

02.10.2006 

16) Ронкин, В. - Аналитичность идиостиля Сергея Довлатова   

(http://www.sergeidovlatov.com/books/ronkin.html); přidáno 24.01.2001, staženo 

29.01.2007 

17) Рохлин, Б. - Кто отражается в 

зеркале(http://www.seregidovlatov.com/books/rohlin2.html); přidáno 18.10.2000, 

staženo 29.01.2007 

18) Сухих, И. - Довлатов и Ерофеев: соседи по алфавиту  

(http://www.sergeidovlatov.com/books/suhih.html); přidáno 24.01.2001, staženo 

29.01.2007 

19) Терц, А. - Анекдот в анекдоте (Синтаксис № 1, 1978, internetové vydaní:  

               http://imwerden.de/pdf/syntaxis_01.pdf - str. 77 - 95 ) 

20) Шатин, Ю. В. - Пушкинский текст как объект культурной коммуникации 

(http:// prometeus.nsc.ru/museum/texts/sibpuch/shatin.ssi); přidáno 24.10.2002, 

staženo 04.04.2007 

21) Янг, Е. - Нарративная структура Зоны   

(http://www.sergeidovlatov.com/books/yang.html); přidáno 24.01.2001, staženo 

02.10.2006 

 

 113



Příloha č. 1 
 
Knižní vydání děl Sergeje Dovlatova vydané za autorova života či posmrtně v autorem 

odsouhlasené redakci: 

 

Невидимая книга — Ann Arbor: Ardis, 1977 

Соло на ундервуде: Записные книжки — Paris: Третья волна, 1980 

Компромисс — Нью-Йорк: Серебряный век, 1981 

Зона: Записки надзирателя — Ann Arbor: Эрмитаж, 1982 

Заповедник — Ann Arbor: Эрмитаж, 1983 

Марш одиноких — Holyoke: New England Publishing Co, 1983 

Наши — Ann Arbor: Ардис, 1983 

Соло на ундервуде: Записные книжки — 2-е изд., доп. — Holyoke: New England 

Publishing Co, 1983 

Демарш энтузиастов (соавт. В.Бахчанян, Н.Сагалов-ский) — Париж: Синтаксис, 1985. 

Ремесло: Повесть в двух частях — Ann Arbor: Ардис, 1985 

Иностранка — New York: Russica Publishers, 1986 

Чемодан — Tenafly: Эрмитаж, 1986. Представление. — New York: Russica Publishers, 

1987 

He только Бродский: Русская культура в портретах и анекдотах (соавт. М. Волкова) — 

New York: Слово - Word, 1988 

Записные книжки— New York: Слово — Word, 1990 

Филиал - New York: Слово - Word, 1990 

Заповедник — Л.: Васильевский остров, 1990 

Зона. Компромисс. Заповедник — М.: ПИК, 1991 

Ремесло. Наши — Л.; Таллинн: Домашняя библиотека «Звезды», б.г. (1991).  

Рассказы — М.: Renaissance, 1991. 

 

 

Zdroj: Довлатов, С.  - Собрание сочинений, т. I (Азбука - Классика, Санкт-Петербург, 

2004), str. 397-398 
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Příloha č. 2 
 
„Пушкин и графиня Фикельмон“ 
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Zdroj:  Гроссман, Л. - Этюды о Пушкине (издательство Л. Л. Френкель, Москва/ 

Петроград, 1923), str. 115-117 
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Příloha č. 3 
 
Sergej Dovlatov jako průvodce v Michajlovském: 
 

 
 
 
zdroj: http://www.sergeidovlatov.com/mikh_2.html 
 
 
Sergej Dovlatov v Michajlovském: 
 

 
 
Zdroj: http://www.sergeidovlatov.com/mikh_1.html 
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Příloha č. 4 
 
Mapa „Zapovědniku“: 
 

 
 
 
Zdroj: http://pushkin.ellink.ru/inform/mapall1500.asp 
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