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Název:  

Tvorba Sergeje Dovlatova a Eduarda Limonova jako součást třetí vlny ruské 

emigrace 

Abstrakt: 

Práce se zaměřuje na charakteristiku třetí vlny ruské emigrace, její místo v moderní 

ruské literatuře. V úvodu popisuje nedobrovolné odchody z vlasti, těžkou 

politickou situaci. Jádrem práce je přiblížit život a tvorbu dvou představitelů třetí 

vlny ruské emigrace – Sergeje Dovlatova a Eduarda Limonova. Zaměřuji se na 

stěžejní díla obou autorů, jejich vztah k emigraci, komparaci životních osudů, 

tematiky (reálný život, autobiografičnost v díle, osudy prostých lidí) a poetiky 

(autorské styly, Dovlatovův humor, Limonovovo expresivně zabarvené lexikum) 

jejich literárních děl. Stručně pojednávám o recepci obou autorů v nové vlasti a 

dalším osudu jednoho z nich (E. Limonova). 

Klíčová slova: 

Sergej Dovlatov – Eduard Limonov – emigrace – ruská literatura 20. století - 
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Title: 

The work by Sergej Dovlatov and Eduard Limonov as part of the third wave of the 

Russian emigration 

Summary: 

The thesis is focused on the characteristics of the third stage of Russian emigration 

and its position within the context of modern Russian literature. The introduction 

describes the unwilling migration of the people from their homeland and the 

difficult political situation. The core of the thesis is to draw on the life and works of 

two representatives of the third stage of the Russian emigration – Sergej Dovlatov 

and Eduard Limonov. I will focus on the major works of both authors, their 

relationship to emigration, the comparison of their lives, themes (real life, features 

of autobiography in the work, lives of the common people) and poetics (styles, 

Dovlatov’s humor, Limonov’s expressive lexis) of their works. Briefly, I will focus on 

the reflection of both authors in their new homeland and another life of one of 

them (E. Limonov). 
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Úvod  
 

V historii každého státu najdeme období, ve kterém lidé, ať už dobrovolně či pod 

nátlakem, opouštěli zemi. Ani v Rusku tomu nebylo jinak.  

Když se podíváme na rozlehlost Ruské federace, uvědomíme si, že ani ruský 

člověk sám netuší, kde má jeho země hranice. Ty ve vzdálenějších oblastech nejsou 

často dokonce ani vytyčeny. V různých dobách se hranice ruského státu, počínaje 

Kyjevskou Rusí přes imperiální ruské samoděržaví až po Sovětský svaz, měnily. 

Nejblíže v nedávné paměti Rusů je Sovětský svaz. Protože nebylo možné (legálně) 

vycestovat za hranice, cestovali sovětští obyvatelé v rámci SSSR. Dnešní pobaltské 

republiky byly jediným odlišným územím – s jinou historickou tradicí a mírnějšími 

lokálními poměry – v rámci celého Sovětského svazu.  

Pokud chceme hovořit o emigraci, je důležité nejprve si tento pojem 

osvětlit. Co vlastně znamená slovo „emigrace“ a slova od něj odvozená? Putna se 

ve své publikaci na začátku rovněž věnuje pojmu emigrace.1 „E-migrace“ je zde 

popsána jako „vy-cestování“, doplněno o autorovu myšlenku, že se jedná o 

„zbavení, ztrátu, nedostatek čehosi podstatného, o co jsme se opírali, nač spoléhali, 

čím si byli jisti“.2 

V ruské minulosti najdeme tři emigrantské vlny, které velice ovlivnily 

tamější literaturu. Předmětem mé práce je zachycení života a tvorby dvou autorů – 

Sergeje Dovlatova a Eduarda Limonova v rámci třetí vlny ruské emigrace, jejich 

vzájemné porovnání a vztah k emigraci.  

  Máme-li na mysli zmíněnou třetí vlnu, obecně hovoříme o emigrantech, 

kteří dnes spadají do středního věku života (bohužel ne všichni se současné doby 

dožili), často jde o několikrát rozvedené spisovatele, kteří neměli „manželské 

štěstí“. Hovoříme o autorech ve své době neznámých, kteří se narodili na území 

                                                           
1
 PUTNA, M. C., ZADRAŽILOVÁ, M. Rusko mimo Rusko. I. díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–

1991. Brno: Petrov, 1993, s. 11. 
2
 Tamtéž. 
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Sovětského svazu. Nechtěli bojovat proti režimu, jen hledali lepší budoucnost pro 

sebe a své potomky, věděli i o jiných životních perspektivách, než prožít celý svůj 

život v malých městech na území SSSR. Často volili přesun do velkých měst a 

následný odchod za hranice.  

 Na rozdíl od první a druhé vlny ruské emigrace nechtěli žít v nové vlasti 

v ruské komunitě, kde by udržovali svoji kulturu a tradice, chtěli se plně začlenit do 

většinové společnosti. Už věděli, že se nevrátí, chtěli se pouze plně asimilovat, 

dostat nové občanství, přilnout k nové vlasti. Už nepředpokládali, že přijde nová 

lepší doba. Nevěděli, jak se bude jejich život dál vyvíjet, věděli jen, že chtějí 

uniknout pryč ze stávající bezvýchodné situace.  

Často byli nuceni žít daleko od své bývalé vlasti, přijmout jinou kulturu, 

jazyk i prostředí. Dnes však jsou tito autoři nezastupitelnou součástí ruské 

literatury. Pokud se projdeme jakýmkoli ruským knihkupectvím, najdeme oddělení 

ruské zahraniční literatury, které svou velikostí není nijak zanedbatelné, ba naopak, 

často přesahuje nabídku ostatních částí obchodu. 

Pro celý svět je jedním z nejvýznamnějších ruských emigrantů Alexandr 

Solženicyn, díky kterému čtenáři po celém světě našli cestu i k ostatním 

představitelům ruské emigrantské literatury a přes kterého se dostávali k jeho 

současníkům. O Solženicynovi toho bylo napsáno již mnoho, proto jsem si pro tuto 

práci vybrala pro nás poněkud méně známé autory – Sergeje Dovlatova a Eduarda 

Limonova. Ve světě jsou tito autoři známější než u nás a byli objeveni daleko dříve. 

Českému čtenáři se poodkrývají postupně, nejsou bohužel do českého jazyka tolik 

překládáni. Jsou dostupná pouze hlavní díla přeložená Liborem Dvořákem, jenž 

bravurně vystihl atmosféru dané doby.      

 Autorka práce si tímto pojednáním nečiní ambice zpracovat všechny 

aspekty literárních děl obou vybraných spisovatelů, ani uvést všechny kontexty 

jejich života a díla. Omezení je dáno jednak omezeným rozsahem této práce a 

v neposlední řadě i dostupností studijních materiálů. Velkou část podkladů autorka 

do češtiny převedla z ruských originálů a odpovídající studii autorka v českém 

jazyce neobjevila. 
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 Nicméně snahou je představení Eduarda Limonova a Sergeje Dovlatova jako 

významných osobností novější ruské literatury. Hlavním úkolem této práce je 

objevit a přiblížit českému čtenáři tyto dva autory, pochopit životní situace, 

kterými prošli a které se také výrazně přenesly do jejich děl.   

Zatímco Eduard Limonov je příslušník generace středního věku, Sergej 

Dovlatov zemřel v emigraci ještě před návratem do vlasti. Oba byli pod vlivem 

událostí, jejichž průběh z valné části nemohli ovlivnit, katapultováni do zemí a 

situací, jež umocňovaly a ovlivňovaly jejich literární činnost. 

 Směřování a rozvoj tvůrčích osobností obou spisovatelů nepochybně 

ovlivnila významným způsobem skutečnost, že byli oba donuceni emigrovat. Je 

všeobecně známým faktem, že obdobné životní peripetie, provázené navíc 

neuspokojivým rodinným životem a specifickou politickou situací, potencují u 

obzvlášť vnímavých jedinců jejich tvůrčí aktivitu, ať už v literární či jiné umělecké 

oblasti. 

 Za pozornost stojí především shodná výchozí pozice obou autorů jako např. 

vzpomínky na dětství, mládí, reflexe vztahů k opačnému pohlaví, zaměstnání apod. 

Autobiografické prvky a introspekce, kdy se autor ani nenamáhá v knize měnit čas 

děje či jména postav, může svědčit i o snaze zviditelnit sebe sama, o proražení 

společenské bariéry přijímající země s heslem „Podívejte se, jsem teď tady, 

všimněte si, jaký jsem, co všechno jsem zažil…“. 

Pochopitelná je i motivace ke komerčnímu úspěchu, oba jmenovaní 

projevovali snahu se nějakým způsobem podílet na žurnalistické práci, která je 

posléze více či méně zavedla do oblasti politického dění – Sergej Dovlatov, ačkoli 

nechtěně, působil na mnohé ze svých posluchačů jako vzor odporu vůči politickým 

aktivitám. Naopak Eduard Limonov se po návratu do vlasti do politiky velmi aktivně 

zapojil. Jeho politické působení není ale předmětem této práce, autorka nesouhlasí 

s jeho radikálními, ba fašistickými názory. Proto jsou v této práci Limonovův osud a 

hlavně jeho tvorba posuzovány pouze z hlediska emigrantského období jeho 

spisovatelské dráhy.  
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V nedávné době začalo být působení masmédií natolik všudypřítomné, že 

žádný z emigrantských autorů, který aspiroval na ocenění čtenářů, se nemohl 

vyhnout současným tématům a jejich prezentaci v  médiích. Tvorba těchto autorů, 

sledovaná cílovou skupinou posluchačů a čtenářů nesympatizujících s postupy 

vládnoucí garnitury domovské země, zákonitě odrážela negativní dopady tehdejší 

politiky Ruska založené na netoleranci, potlačování svobod národů a jednotlivců 

pomocí diktátorských praktik. 

Paradoxně ovšem docházelo i k jevu opačnému, kdy se do literárního díla 

obou autorů promítala kritika společnosti přijímající země – demokracie západního 

střihu. Možná právě kontrast konzumní západní společnosti s nesrovnatelným 

životním standardem průměru ruské společnosti evokoval u obou pocit nostalgie a 

sounáležitosti s původní vlastí, který je ostatně vlastní téměř všem literátům 

působícím v emigraci.    

Za pozornost jistě stojí u obou autorů specifický jazyk a volba výrazových 

prostředků. Oba se v této oblasti přibližují čtenáři v největší možné míře, používají 

jazyk jako odraz reálné komunikace mladých i nevzdělaných lidí, často na hranici 

únosnosti nespisovných výrazů. Je právě volba tohoto způsobu vyjadřování, 

markantní hlavně u Eduarda Limonova, tím magnetem, který upoutal pozornost na 

jeho dílo? Dalším pozoruhodným jevem je volba témat. Jedná se, jak již bylo 

uvedeno, o náměty popisující životní osudy autorů a popisy příběhů a epizod, které 

se skutečně udály. Autoři také reflektují vztahy k ženám a partnerské soužití. Ani 

Dovlatov, ani Limonov se nezatěžují složitými popisy nebo analýzami příčin dějů, 

styl je přímočarý, až jednoduchý.       
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1 První a druhá vlna ruské emigrace 
 

Chceme-li se blíže věnovat Třetí vlně emigrace, není možné neříci několik slov o 

dvou předešlých vlnách emigrace, ze kterých třetí logicky vychází, a na které 

navazuje. 

 Do roku 1917, tedy do první vlny ruské emigrace, mluvíme o emigraci jako o 

emigraci vnitřní. Emigrace do té doby existovala, jen k ní docházelo v rámci 

jednoho státu. O prvních útěcích najdeme v Rusku zmínky na konci 17. století, po 

církevním rozkolu, kdy prchali přívrženci poraženého směru před upálením na 

hranici a fyzickými tresty. Místem, kde skončily cesty „emigrantů“, byla převážně 

Sibiř, posléze zahraničí – přes Polsko do Litvy, později v 19. století následovala 

Kanada či Jižní Afrika.3 

1.1 První vlna ruské emigrace 
 

Kdybychom chtěli časově ohraničit dobu první vlny ruské emigrace, počátek 

vložíme do revolučního roku 1917 a jako konec stanovíme začátek Druhé světové 

války.4  

Mezi hlavní aktéry první vlny emigrace řadíme hlavně účastníky „bílých“ 

myšlenek a ty, kteří nepřijali sovětskou vládu. O první emigrační vlně se dá 

s jistotou říci, že nebyla tvořena přívrženci jednoho myšlenkového proudu, nýbrž 

různými skupinami. Největší podíl na exodu mělo období po porážce bílé armády 

od ledna do března roku 1919 a leden–únor roku následujícího. Největší počet 

běženců byl ale zaznamenán o několik měsíců později, v listopadu roku 1920,5 kdy 

se vyšplhal až na 150 tisíc, z čehož bylo 70 tisíc vojáků a příslušníků vrangelské 

armády.6 

                                                           
3
 PUTNA, M. C., ZADRAŽILOVÁ, M. cit. dílo, s. 13.  

4
 V ruském pojetí Velká vlastenecká válka (Великая Отечественная война). Ruské pojetí se liší od 

našeho, pro Rusy začala Druhá světová válka až 22. 6. 1941 napadením SSSR.   
5
 Kulminační bod, kdy na podzim padla poslední opora bílého Ruska – Krym.  

6
 Oddíl armády pojmenovaný podle Pjotra Nikolajeviče Wrangela, ruského bělogvardějského 

generála, přezdívaného „Černý baron“.    
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V samotných pramenech se udává počet emigrantů od 1,5 po 3 miliony lidí 

či více. Odhad 1,5 – 2 miliony lidí byl vyřčen na X. sjezdu RKP7 v roce 1921, ale 

nebyly uvedeny žádné prameny, které by toto tvrzení dokázaly. Jako nejvíce 

pravděpodobné se zdají být informace Ligy národů, která uvádí, že do roku 1926 

z Ruska vycestovalo 1,16 milionu lidí. 

 Útěky přes hranice se dařily jen jednotlivcům, ale v letech 1921-3, za NEPu, 

jak uvádí Putna,8 bolševická vláda vstřícně vydávala tzv. „poukazy na služební 

pobyty“, jejichž držitelé mohli cestovat za hranice a nikdo už je poté nemohl 

donutit vrátit se zpátky.  

V následujících letech proběhly pokusy provést registraci emigrantů, kteří 

se dostali do zahraničí přes bulharský přístav Varna. Do prvního června roku 1922 

bylo vyplněno 3 354 anketních lístků, které nám podávají alespoň náčrt představ, 

jací lidé vyjížděli v té době za hranice. Čašková9 uvádí, že nejpočetněji byli 

zastoupeni Rusové (95,2 %), na zbytku měli největší procentuální podíl Židé. 

Zajímavý je fakt, že z celkového počtu emigrantů bylo 73,3 % mužů. Autorka uvádí 

následující statistiky osob, které opustily vlast: 

Muži a ženy ve věku 20-40 let:  64,8 % 

Pracující ve věku 17-55 let:  85,3 % 

Děti: 0,9 %  

Lidé 55 let a starší: 3,6 % 

Studenti: 127 

Úředníci: 126 

Inženýři: 80 

Soudci a advokáti: 54   

Tabulka č. 1
10  

 Město Varna ale nebylo jediným tranzitním městem, bylo pouze jedním 

z mnoha, které bychom v literatuře o emigraci našli.  

                                                           
7
 Ruská komunistická strana, rusky: Российская Коммунистическая Партия.  

8
 PUTNA, M. C., ZADRAŽILOVÁ, M. cit. dílo, s. 17.  

9
 ЧАКШОВА, Л. А. История русской эмиграции (советский период): Учебное пособие. 

Новосибирск: Государственный университет, 2008, s. 5.  
10

 Tabulka vytvořena podle: ЧАКШОВА, Л. А. История русской эмиграции (советский период): 

Учебное пособие. Новосибирск: Государственный университет, 2008, s. 5. 
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 Mezi nejvážnější příčiny první vlny ruské emigrace řadíme odmítnutí změn, 

které v té době Ruskem velmi otřásly, únik před již tolik let trvající občanskou 

válkou, před hladem a chladem, útěk před nekončícím bojem na celém území 

Ruska. Emigranti se nejčastěji za hranice dostali náhodou (většinou se zde ocitli 

díky vojenským tažením), sami nebyli na pobyt za hranicemi připraveni, materiálně 

ani duševně.  

Nejvýznamnějším vrcholem emigrace byla bezesporu evakuace zbytku 

vojska bílé armády z Krymu, přičemž téma samotného pochodu běženců přes Krym 

bylo několikrát literárně zpracováno. 

Myšlenka svobody a pocit, že můžu jet, kam se mi zachce, byly hlavními 

motivy cest emigrantů. Ti se zpočátku zdáli být ve velice špatném stavu – propukl 

stesk, nemoci, byl nedostatek léků, rozšířila se prostituce, nebyly žádné prostředky 

na bydlení. 

V roce 1922 dala bolševická vláda zatknout více než dvě stě 

nejvýznamnějších filosofů a vědců a nechala je podepsat prohlášení, v němž 

souhlasí s vyhoštěním ze země a pod trestem smrti se nesmějí vrátit do vlasti. A to 

byl zajímavý okamžik, který jako součást první emigrační vlny obohatil 

emigrantskou literaturu o řadu jmen, např. Berďajev, Bulgakov, Stěpun, Losský a 

další. 

Hlavním městem a zároveň centrem emigrace v letech 1920–1924 se stal 

Berlín, i když nejdůležitější politické síly směřovaly zpočátku hlavně do Paříže. 

Intenzivní politický a kulturní život se odehrával také ve „slovanských 

metropolích“ Bělehradě, Sofii či Praze.      

Po vzniku Sovětského svazu, ke kterému se upíraly myšlenky a naděje na 

změny, dál snila řada emigrantů o návratu zpátky do vlasti. Věděli ale, že Rusko již 

nikdy nebude takové, jaké by si ho přáli mít, a tak se emigrace dostává do další 

fáze, do fáze téměř nulové naděje na návrat. V Paříži se tvoří velké centrum 

emigrace, žije v ní 32 247 ruských emigrantů (1921), o pět let později už je počet 

takřka dvojnásobný. Tito lidé však neměli v nové vlasti žádná práva, nemohli 
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počítat s přidělením prostor k bydlení, byla jim zakázána práce ve státní sféře, byly 

přijaty i limity na práci v soukromém sektoru, jako byla řemesla či obchod. 

Z celkového počtu 72 tisíc lidí dostalo občanství do roku 1926 pouhých 5 tisíc lidí, 

tento počet se v roce 1931 zvýšil na deset tisíc;11 ostatní žili v neustálém strachu z 

vysídlení z „nové vlasti“. 

Vedení francouzské armády bylo nuceno kvůli hrozícímu konfliktu (Druhé 

světové války) přizvat i ruské emigranty, aby plnili vojenskou povinnost, a od roku 

1937 je plně zařazovalo do francouzské armády. Paradoxně i díky tomu se ruští 

emigranti lépe začlenili do běžného života, existovaly ruské noviny, časopisy, 

vydavatelství, kluby, restaurace, holičství, emigranti pracovali jako řidiči, kuchaři, 

bankéři, učitelé, lékaři. Emigrantský živel pronikl do mnoha dalších institucí a 

profesí.  

Mezi emigranty se vzhledem k tomu, že mezi nimi byly zastoupeny všechny 

vrstvy tehdejší společnosti carského Ruska, vytvořila dle nepsaných zákonů jakási 

hierarchie. Vévodila jí idea veliké, svobodné a demokratické Rusi, která spojovala 

všechny emigranty, mezi nimiž měla největší zastoupení inteligence; ta sledovala, 

jak nepříznivě se vyvíjí situace doma. Lidé byli pochopitelně proti novému Rusku. 

Chápali také, že hlavní síly a osobnosti kulturního života v Rusku zůstaly, a že jsou 

nuceny politickému režimu odevzdávat velkou daň. To byl důvod, proč se je 

emigranti snažili alespoň na dálku podporovat – vznikaly různé mládežnické a 

kulturní spolky, vycházely ruské noviny. Byla zde patrna hlavně snaha zachovat 

„ruskost“,12 která se nesměla dle emigrantů vytrácet. 

Na počátku 30. let se myšlenky emigrace oslabují a kulturní a politický život 

se z jejích řad vytrácí, až na začátku druhé světové války zaniká úplně. Mnoho 

emigrantů se stalo součástí francouzské armády, řada z nich odešla do USA, kde se 

už ale taková centra jako v Evropě v 20.–30. letech 20. století nevytvořila.     

 

                                                           
11

 ЧАКШОВА, Л. А. cit. dílo, s. 7.  
12

 русскость 



 

15 
 

1. 2 Druhá vlna ruské emigrace 
 

 Jakékoli informace o repatriaci sovětských občanů, kteří byli vězněni, či o 

násilně vyhnaných na území nepřítele, byly až do 80. let před veřejností tajeny. Až 

v dnešní době můžou badatelé nahlédnout do příslušných archivních materiálů. 

  Období druhé vlny může být ohraničeno Druhou světovou válkou, resp. 

roky 1941–1945 a následnými roky repatriace. Druhá světová válka se odrazila jak 

v osudech lidí, kteří se z války vraceli domů, tak i těch, kteří za hranicemi zůstali – ti 

tvoří jádro druhé vlny ruské emigrace. Byli to nejčastěji sovětští občané, kteří našli 

své odpovědi na zásadní otázky ve fašistické ideologii, šlo tedy o kolaboranty.  

 Hlavní úlohu v tom sehrálo válečné zajetí, uvádí se počet 4,59 milionů lidí, 

kteří se dostali během Druhé světové války do zajetí, přičemž jen v létě roku 1941 

to byla asi polovina z nich.   

Zajetí nebylo ale jediným způsobem, jak se dostat na „západ“. Představa 

lepší a svobodnější vlasti, sympatie k fašismu, sabotáže, boj proti vlastní armádě, 

podpora partyzánů – to všechno byly příčiny, které vedly sovětské vojáky k 

opouštění vlasti. Jen nemalé procento odjelo do Německa hledat práci. Během 

okupace část sovětských vojáků přijala německé občanství. 

Postupem času, od konce roku 1942, kdy začalo pozvolné osvobozování 

země od nepřítele, následovaly represe vůči domácímu obyvatelstvu. Byly 

postiženy celé rodiny, které kolaborovaly či jakkoli spolupracovaly s Němci. 

Nejčastějším trestem bylo vyhnanství na dobu 5 let. Od vysídlování rodin přešla 

Rudá armáda k tomu, že vysídlovala národy. Čím dál na západ postoupila, tím se 

zvyšovala vlna represí. 

Čakšova13 ve své knize zmiňuje analýzu, kterou vytvořil V. N. Zemskovy 

z listů a zápisů nacházejících se ve Státním archivu RF, podle níž se počet lidí, kteří 

byli za hranicemi Sovětského svazu, vyšplhal až na neuvěřitelných 10 milionů lidí.  

                                                           
13

 ЧАКШОВА, Л. А. cit. dílo, s. 49. 
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Problémovým se stal rok 1945, kdy válka skončila a vláda řešila otázku 

návratu „svých“ občanů zpět do vlasti. Sovětská vláda uzavřela s Velkou Británií, 

Francií i se Spojenými státy dohody o pomoci a ochraně. Prameny se zmiňují o ne 

vždy pěkném zacházení se zajatými sovětskými vojáky. Ke konci války jich 

z původního počtu 10 milionů naživu zůstala polovina, mnoho lidí i po skončení 

války zůstalo v pracovních táborech jako „nevyhovující režimu“.  

Nehledě na fašistické či vlasovské smýšlení,14 se většina lidí do vlasti, i přes 

následky, o nichž věděli, že je mohou potkat, vrátit chtěla. V tuto dobu mělo slovo 

„emigrant“15
 negativní konotace, bylo spíše nadávkou. A tak se občané, kteří se 

báli, že budou bez vlasti, vraceli domů. V druhé vlně emigrace převládal počet 

těch, kteří se vrátili. Někteří ale přece jen za hranicemi zůstali – zejména ti, kteří se 

báli odplaty za svoji kolaborantskou činnost, nebo ti, kteří hledali jinou vlast či kteří 

jakkoli pomáhali „protivníkům“, zejména anglo-americkým úřadům či institucím.   

Celkové ztráty sovětských občanů po Druhé světové válce činily 27 milionů 

lidí, válka se dotkla téměř každé rodiny.  

V roce 1946 se počet vracejících se sovětských občanů do vlasti snižoval 

(nebyli k dohledání nebo se vracet nechtěli). V tomto roce bylo za hranicemi ještě 

550 tisíc lidí, zatímco o rok dříve činil jejich počet 4 miliony.  

Po začátku studené války byly svazky s emigranty zpřetrhány, tito lidé se už 

nechtěli vrátit ani nevyhledávali jakoukoli pomoc, které se jim od „domácích“ 

orgánů mohlo dostat – žili bez povolení, pod cizím jménem, skrývali své sovětské 

občanství. Tím se na počátku 50. let repatriace završila a zformovala se tak Druhá 

vlna ruské emigrace.  

  Problém nastal i s návratem smíšených rodin (v případech manželství 

uzavřených s cizincem či cizinkou), ten měl také svá pravidla; takové rodiny se 

dělily na dvě skupiny: 

                                                           
14

 Andrej Andrejevič Vlasov byl sovětský generál, který za 2. světové války v německém zajetí začal 
spolupracovat s tzv. Ruskou osvobozeneckou armádou (ROA). ROA bojovala proti stalinistickému 
režimu, pro tyto jednotky se vžilo označení „vlasovci“.  
15

 Našli bychom asociaci se slovy: изменник, перебежник, оборотень, продажная шкура. 
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a) rodiny, které podléhaly repatriaci a neměly děti 

b) rodiny, které, ač podléhaly repatriaci, děti měly 

Pokud nastal případ a), rodina se rozdělila a muž či žena sovětské národnosti byli 

přinuceni k návratu do vlasti. Jestliže ve smíšené rodině bylo dítě, bylo umožněno 

se vrátit do vlasti s dítětem.  
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2 Třetí vlna ruské emigrace 
 

Pokud chceme ohraničit jednotlivé období emigračních vln, musíme mít na paměti, 

že emigrace je neustálý tok lidí, kteří migrují z místa na místo. V historii ruské 

emigrace vyvstávají tři vlny: První vlna, kterou jsme již zmiňovali – období Říjnové 

revoluce a občanské války a období po ní, které spojuje zbytky bělogvardějských 

vojsk, představitele šlechty a kupců či inteligenci – ti všichni samostatně opouštěli 

vlast dobrovolně, nebo z ní byli vyhnáni. Druhá vlna – doba Druhé světové války – 

mezi jejíž účastníky řadíme buď vysoké hodnostáře sovětské vlády, příslušníky 

sověto-fašistické kolaborace či osoby vyvezené hitlerovci na západ do pracovních 

táborů; spojujícím faktorem je zde zavrhnutá myšlenka na návrat do vlasti.       

Příslušníci třetí vlny emigrace se už rodí, na rozdíl od předešlých dvou vln, 

v letech sovětské moci, jejich dětství a mládí provázejí pro nás dnes už typické 

podmínky sovětské společnosti. Většina budoucích emigrantů byla svědkem 

vítězství sovětského impéria nad fašismem a byla vychována v hrdosti na svou 

zem, jež se vyrovnávala s nedávnými nemalými ztrátami hrdinů, kteří bojovali ve 2. 

světové válce a následně osvobozovali svět od „nepřátel socialismu“. 

V prvních letech nikdo na emigraci nepomýšlel, kromě Alexandra 

Solženicyna16 nechtěl žádný ze spisovatelů ani nikterak útočit na svou vlast či ji 

nějakým způsobem hanit. Solženicyn byl také prvním autorem (pokud pomineme 

Borise Pasternaka), který byl za své otevřené názory pronásledován – po roce 1966 

nebylo ani jedno jeho dílo v Sovětském svazu publikováno.    

Závěrečná léta Stalinovy diktatury vedla ke kampani proti kosmopolitismu, 

která byla provázená tažením proti posledním zbytkům kontaktů z vědeckého a 

uměleckého života se zahraničím. Po konferenci v Jaltě (únor 1945) byl Stalin 

uznán za absolutního „vládce“, což bylo jen potvrzením již předešlé situace. Tento 

fakt nesla těžce zejména emigrace, především proto, jak uvádí Putna,17 že druhá 

emigrační vlna nedokázala nahradit přirozené úbytky v prvoemigrantských 

                                                           
16

 Alexandr Solženicyn se vrátil do vlasti až v roce 1994. 
17

 PUTNA, M. C., ZADRAŽILOVÁ, M. Rusko mimo Rusko. II. díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-
1991. Brno: Petrov, 1994, s. 124. 
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intelektuálních a uměleckých kruzích. Její jedinou jistotou byl fakt, že nikdo není 

nesmrtelný. Všechny naděje se tedy upínaly k smrti tyrana.  

Stalin zemřel v březnu 1953, jeho smrt však ke zhroucení systému nevedla. 

Mezi pozůstalými prominenty vynikl Nikita Chruščov, který, ačkoli kritikou Stalina 

sliboval lepší zítřky, zachoval „socialistický model“ pro další léta v podstatě 

nedotčený.  Přesto dochází v tomto období k prolomení strachu a částečnému 

„tání“ režimu. Poprvé se objevují do té doby tolik skrývané pohledy na porevoluční 

období, analýzy už se mnohdy odlišují od původních, jsou střízlivější.  

 Přichází třetí vlna ruské emigrace, kterou můžeme datovat 70.–80. léty 20. 

století a která bývá nazývána též brežněvovská. Jestliže bychom chtěli srovnávat 

význam emigračních vln, třetí vlna by nebyla v historickém kontextu tak významná 

jako ty předešlé, nicméně nebude zanedbatelná. 

 Lidé neopouštěli Sovětský svaz jen z důvodů ekonomických, chtěli pro své 

děti hlavně naději žít v jiném a v mnoha ohledech lepším světě. Inteligence navíc 

viděla možnost větší seberealizace, která se v zahraničí nabízela. Mnohdy za 

odjezdem z vlasti stála hrozba vězení.  

Opět se tedy vracely pocity beznaděje, stesku v cizí zemi, neustálé kladení 

otázek, které zůstávali bez odpovědí, pocit ztracenosti v neznámém prostředí. 

Mnozí lidé měli status „vystěhovalců“, ti byli doplňováni druhými, kteří podnikali 

riskantní cesty přes Beringovu úžinu či přes hraniční čáru, a typickými žadateli o 

azyl v cizí zemi.  

 Nejevropštějším městem v Sovětském svazu byl tehdy bezesporu estonský 

Tallinn, který se radikálně odlišoval od jakéhokoli města v tehdejším sovětském 

světě, byl „jednou nohou“ za železnou oponou. Svým vzhledem, architekturou, 

malinkými uličkami s romantickými zákoutími představoval pro tehdejšího 

sovětského občana ráj. Člověk, který se v Tallinnu ocitl, měl skoro dojem, že je „za 

hranicemi“, v jiném světě. Ve světě, který si ještě uchoval zbytky liberalismu. Bylo 

to také jediné místo tohoto druhu, kam se sovětský spisovatel mohl dostat, a to 

ještě ne jednoduše. 
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 Kolonie sovětských spisovatelů v Tallinnu připomínala „ghetto“, které ještě 

více prohlubovalo propast mezi estonskými a nově přijíždějícími sovětskými 

občany (tolik patrnou i v dnešním Pobaltí). Lze říci, že ruský Tallinn byl jakýmsi 

předobrazem budoucí kolonie v USA Brighton Beach.18      

 Motiv třetí vlny emigrace ale není jednoznačný, Čakšova vyděluje tři 

skupiny:19 

a) odchod po vzoru předků do země původu (Izrael, často USA či Evropa) 

b) odjezd disidentů, ať už vynucený, či dobrovolný 

c) uzavírání sňatků mezi osobami různých národností – zejména ženy 

vstupovaly do manželství s cizinci, čímž ztrácely sovětské občanství 

V této etapě můžeme mluvit o vnitřní emigraci – tzv. nepřijetí pro režim 

nepřijatelných občanů a skupin inteligence, kteří se přesunuli nebo byli přesunuti 

dále od centra dění. Tato vlna byla nepochybně také výsledkem zmařených nadějí 

přelomu 50. a 60. let, kdy byly kultura a ruské myšlení znovu vykázány z veřejného 

prostoru. Putna20 hovoří o velkém stěhování myšlenek – nejprve do podzemí, do 

samizdatu.  

Vydání díla v samizdatu bylo paradoxně pro sovětské spisovatele 

prestižnější, mnoho autorů, zejména mladších, se zaměřovalo hlavně na uveřejnění 

svých děl, která jim, byť možná jen na chvíli, mohla zajistit světovou slávu.  

Třetí vlna se rodí zejména na počátku 60. let, kdy začíná masový odchod 

Židů, který byl výrazně ovlivněn vyhlášením samostatného státu Izrael, což 

umožnilo řadě příbuzných vycestovat za svými oddělenými rodinami; za nimi 

následovali Němci, Arméni, Řekové a další národy, např. Ukrajinci. Hlavním cílovým 

místem této vlny emigrace se stává Izrael, postupem času – v 70. letech – se 

cílovou zemí stávají do Spojené státy. Mezi léty 1971–1980 připadalo na Izrael 

62,2  % emigrantů, na USA 33,5  %. O deset let později se situace výrazně změnila, 

                                                           
18

 КОВАЛОВА, А., ЛУРЬЕ, Л. Довлатов. Санкт-Петербург: Амфора, 2009, s. 176. 
19

 ЧАКШОВА, Л. А. cit. dílo, 2008, s. 88. 
20

 PUTNA, M. C., ZADRAŽILOVÁ, M. Rusko mimo Rusko. II. díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-
1991. Brno: Petrov, 1994, s. 125. 
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a to v poměru 48,7 % pro Izrael a 46,2 % pro USA. Poslední uváděná léta 1987–

1989 už poměrem 12 % pro Izrael a 84 % pro Spojené státy ukazují, že USA byly 

hlavním cílem emigrantů. Do Spojených států se ale většina lidí dostala přes třetí 

země, zejména s izraelským vízem. 

Získat izraelské vízum nebylo nikterak snadné, žadatelé se vzdávali téměř 

všeho, hlavně bydliště a zaměstnání. Trpělivě čekali, jestli bude vyřízení záležitosti 

kladné. Pokud chtěli vycestovat pouze do Izraele, nabízela jim pomoc 

přistěhovalecká organizace Chajjás či „tolstojovský fond“. Tento fond vyřizoval 

formality nezbytné pro schválení žádosti o trvalém pobytu apod. 

Takový příliv migrantů do země vyvolal očekávané znepokojení, proto se 

v USA změnila a zpřísnila imigrační pravidla. Tok migrace se tak opět obrátil 

směrem na Izrael, který řídil imigraci pomocí zákonných opatření. 

Do Spojených států se emigranti dostávali zejména přes New York, dalším 

emigrantským centrem byl Brighton Beach, kde žilo okolo 25 tisíc bývalých občanů 

SSSR.  

Brighton Beach bylo na začátku 20. století vyhledávané letní lázeňské sídlo 

střední třídy. Jeho úpadek nastal na začátku první světové války, po níž se Brighton 

Beach změnilo v takřka pusté místo. Když na začátku 20. let přišla do New Yorku 

hospodářská krize, přesídlila sem řada Židů-imigrantů, aby zde přežila nepokojná 

léta. Našli bychom zde buď cyrilici či jidiš, vycházely zde ruské i židovské časopisy. 

Na konci Druhé světové války bylo toto místo už přeplněné, zanedlouho ho začalo 

mnoho lidí opouštět, už přestal být kulturním centrem. Děti bývalých emigrantů, 

v té době už ctihodní občané USA, chtěli žít v lepším místě než v Brighton Beach.  

Se začleněním do imigrantského života přistěhovalcům výrazně pomohly 

evropské filantropické organizace, dostalo se jim také pomoci od státu.  

V postupné adaptaci na novou vlast se největším problémem stala znalost cizího 

jazyka. A i když byla schopnost porozumění dostačující, na život v nové zemi 

nestačila. Druhým problém bylo najít takovou práci, která by odpovídala vzdělání a 

za kterou by noví obyvatelé dostávali co možná nejvyšší plat. Kdybychom srovnali 
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dosažené vzdělání v tehdejším SSSR a USA, je jasné, kdo z toho vyjde lépe, navíc 

diplomy o dosaženém vzdělání v SSSR Spojené státy neuznávaly. Tak byl člověk, 

který si už v bývalé vlasti vydobyl určité postavení, nucen začínat v novém domově 

od začátku.  

Existovaly však i jiné cíle než USA či Izrael. Záleželo na emigrantovi, jaký typ 

života očekával, měl na výběr od úplné asimilace po naprosté uzavření v ruském 

izolovaném mikrosvětě. Například pro Paříž mluvila dlouhodobá emigrační tradice i 

založení mnohých časopisů, které úspěšně konkurovaly časopisům přetrvávajícím 

z druhé vlny. Paříž jako centrum si zvolili zejména hvězdy sovětských divadelních 

scén a výtvarníci nejrůznějších avantgardních či postmoderních proudů. Mezi 

tamějšími emigranty bychom našli i Eduarda Limonova. 

V 80. letech přišla konjunktura a zejména ve stavitelství, ve kterém 

pracovali příslušníci třetí vlny v 70. letech. Mnozí byli v hledání práce neúspěšní a 

trvalo velice dlouho, nežli ji našli. Nemohli se realizovat ve všech odvětvích, 

některá byla z mnoha důvodů pro imigranty nedostupná.   

Proces začlenění se do nové společnosti záležel také na věku, ve kterém 

emigrovali. Velmi těžké bylo začlenění pro lidi starší 60 let, přičemž průměrný věk 

emigrantů dosahoval 45 let. Velkou část života strávili v jiné zemi, která měla jiná 

pravidla a jiné zvyky, mnohdy už dospělé děti je opouštěly, odjížděly za prací do 

různých koutů Ameriky, zůstali tedy sami. Menší problémy, přestože přechod nebyl 

úplně plynulý, měli lidé mladšího věku (25–35 let), ti už se dokázali dorozumět 

anglicky takřka bez akcentu. V tomto věku nejsnáze člověk přijímá nové prostředí, 

proto se také začlenili nejlépe.  

V tomto bodě se třetí vlna emigrace výrazně liší od předešlých.21 Do této 

doby odjížděli z vlasti spisovatelé a intelektuálové zpravidla na krátký čas, měli 

pocit, že bolševici se nemohou u moci udržet dlouho. Tento pocit však postupně 

přecházel v jistotu, že se do vlasti již nevrátí, ani vrátit nemohou, což se 
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 ГЕРЕБЕН, А. Третья волна: Аналогия русского зарубежья: Сборник. Москва: Моск. рабочий, 
1991, s. 6. 
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pochopitelně často odrazilo v jejich psychice. Dalším rozdílem bylo samo 

rozhodnutí emigrovat. Účastníci třetí vlny ale znali příběhy svých „předchůdců“, 

proto byli zcela připraveni změnit prostředí, brát jakoukoli práci, prostě dělat 

cokoli, jen aby se v nové zemi začlenili a na původní pokud možno zapomněli.  

Vyšší životní úrovně dosáhli ti, kterým se podařilo dokončit nějakou 

vysokou školu, dostali pak lepší zaměstnání a asimilace probíhala rychleji. U této 

mladé generace nemůžeme již hovořit o dodržování ruských tradic a komunit, byla 

plně amerikanizována.  

Ve třetí vlně nám často splývají disidenti a tvůrci kultury, kteří hledali nové 

možnosti, nový svět. Mezi disidenty bychom mohli zařadit tehdejší významné 

kulturní osobnosti: představitele filmového průmyslu, spisovatele, muzikanty i 

divadelní tvůrce. Mezi nejčastější příčiny výjezdu za hranice patří ekonomické, 

tvůrčí, často i politické motivy. Disidenty bychom za hranicemi v té době moc 

intenzivně hledat nemuseli, ozývali se totiž sami – ať už z BBC, Hlasu Ameriky či 

Rádia Svoboda. Významný předěl u sovětských disidentů nastal v roce 1975, kdy 

byl podepsán Helsinský pakt. V souvislosti s jeho přijetím vyvstal problém lidských 

práv – zejména právo na emigraci, právo na svobodnou volbu, kde chci žít.    

V 80. letech se začala měnit tvář emigrace, emigranti už tolik nechtěli 

bojovat proti režimu. Zabývali se více svými zájmy a realizovali se hlavně v oblasti 

autorské tvorby. Chtěli jít svojí vlastní cestou.  

V uvedeném kontextu se nemůžeme nezmínit o náboženských problémech, 

které tuto dobu provázely. Po Druhé světové válce v Rusku vzniká řada sekt, které 

na válku reagují. Často zejména mladí lidé hledali nové myšlenkové cesty, kudy by 

se jejich duchovní život mohl ubírat. Avšak v SSSR byly sekty a ostatní náboženská 

společenstva velice potlačována a jejich členové byli nuceni emigrovat. První 

emigranti tohoto typu22 opustili zemi v roce 1965, následně byli ve vlasti 

v nepřítomnosti odsouzeni.  
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Když se vrátíme na počátek 90. let, těžko by si kdo dovedl představit, že se 

ve škole budou žáci učit o Brodském či Solženicynovi. Dnes, po necelých dvaceti 

letech, si na zákaz učit o „nežádoucích“ autorech už takřka nikdo nevzpomene. 

Spisovatelé třetí vlny, ač na začátku nepřijatí, jsou dnes plnohodnotnou součástí 

školních osnov; na vysokých školách existují dokonce samostatné semináře 

věnované dříve nepřípustné tematice, např. Novodobá ruská literatura. Konečně 

jsou zakázaní autoři regulérní součástí literatury konce 20. století. 

Lanin uvádí jako vůbec prvního spisovatele třetí vlny Valerije Tarsise,23 který 

se narodil roku 1906. Tarsis stál u zrodu samizdatu v 50. a 60. letech, byl to on, kdo 

byl považován za prvního disidenta, dokonce za zakladatele disidentství. Ze 

Sovětského svazu odešel v roce 1966 do Anglie, kam mu bylo povoleno odjet na 

pozvání, současně byl však hned po odjezdu z vlasti zbaven sovětského občanství. 

Za Tarsisem následovali V. Aksenov, J. Aleškovskij, A. Amalrik, J. Brodskij, G. 

Vladimov, V. Vojnovič, A. Galič, S. Dovlatov, A. Zinovjev, L. Kopelev, N. Koržavin, J. 

Kublanovskij, V. Maksimov, J. Mamlejev, V. Někrasov, S. Sokolov, A. Siňavskij, A. 

Solženicyn, I. Bokštejn, F. Kandel, A. Bernik, I. Guberman, D. Rubina a mnoho 

dalších literátů. 
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2.1 Sergej Dovlatov 
 

Obrázek č. 1
24

 

2.1.1 Život Sergeje Dovlatova25 

Sergej Dovlatov se narodil v roce 1941 v Ufě, kam byla rodina evakuována26 

na začátku války, v rodině divadelních tvůrců. Otec Donat Mečik byl režisérem, 

matka Nora Dovlatovová byla herečkou.  

Od roku 1944 žil v Leningradě,27 kde se roku 1959 dostal na universitu, a 

studoval tam finštinu. Ve druhém ročníku byl z university vyloučen pro špatný 

prospěch a odveden do armády, kde mezi lety 1962 a 1965 sloužil jako strážný 
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 Převzato z: Сост. ДОВЛАТОВА, Е. О Довлатове. Тверь: Другие берега, 2001, s. 123. 
25

 Životopis přeložen z ГЕРЕБЕН, А. cit. dílo, s. 371, doplněn ЛАНИН, Б. cit. dílo, s. 101. 
26

 Rodina byla židovsko-arménská, to se odrazilo v tom, že často zmiňoval Kavkaz ve svých dílech. 
Najdeme u něj i odlišný „východní“ styl – nikoli fonetikou, ale syntaxí se dosti liší od jiných 
spisovatelů. Být Arménem pro něj bylo zajímavější než být Židem. Zatímco v Rusku je jednodušší být 
Židem, za hranicemi to pro něj bylo naopak. Židé jsou pro „ruskou“ Ameriku vždy velkým tématem. 
Dovlatovovi to ale bylo vcelku jedno, jak píše Genis, s. 73. 
27

 Leningrad měl na Dovlatova takový vliv, že ho neustále zobrazoval ve svých dílech. Dovlatov na 
něj neustále vzpomínal. Pokud budeme hovořit o Dovlatovovi, nemůžeme Leningrad vynechat. Byl 
to on, kdo realisticky popsal celé „pitěrské“ pokolení spisovatelů začátku šedesátých let dvacátého 
století.  
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v táboře Komi. Nebyl to ale tábor, ve kterém bychom našli politické vězně, 

Dovlatov hlídal skutečné kriminální živly. O svých tehdejších zážitcích napsal řadu 

ironických povídek – např. „Lágr“28 (1982), které se liší od Solženicynových nebo 

Šalamovových vyprávění s dobovou tematikou GULAGu. Po propuštění z armády se 

Dovlatov stal novinářem a pokračoval v psaní povídek. 

Dovlatov měl v nepříliš šťastném období sovětských dějin štěstí. Po návratu 

z armády se ocitl v samém centru literárního dění – po boku básníků Brodského, 

Rejna, Najmana, Gorbovského, Sosnory, Kušnera, prozaiků Bitova, Vachtina, 

Gračeva, Popova. I přesto, že byl v této společnosti nejmladší, měl na literární 

skupinu velký vliv, přijala ho mezi sebe. Sborník, vytvořený Vachtinem, Jefimovem 

a Maramzinem, s názvem „Горожане“29 (podle sborníku byla nazvaná i literární 

skupina30) vyšel již roku 1964.31 Většina autorů sborníku byla v té době součástí 

sovětského literárního světa, měla svoji kariéru spisovatele.    

V souvislosti s hledáním seriózního novinářského místa se S. Dovlatov usadil 

v estonském Tallinnu, kde byl po tři roky korespondentem novin „Sovětské 

Estonsko“. Poté se v roce 1976 vrací do Leningradu, kde pracuje v místních 

novinách – ve společnosti, která se zabývala stavbou a výrobou lodí. Píše i pro 

dětské časopisy a pracuje v Puškinově památníku jako sezónní průvodce.32 Puškin 

Dovlatova ovlivnil zřejmě natolik, že svoji dcerku Alexandru, která se narodila 

právě v Tallinnu, pojmenuje po něm.33   

Jeho povídky z konce 60. let vycházely ve větší míře v samizdatu a od roku 

1977 se začaly objevovat v tamizdatu.34 V důsledku těchto publikací byl autor, 

který měl již v té době plno konfliktů s mocenskými strukturami ve své vlasti, 
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 Někdy překládáno též jako „Zona“. 
29

 V překladu „obyvatelé města, měšťané“. 
30

 Od dob literární skupiny „Serapionovi bratři“ ve 20. letech 20. století nevznikla žádná literární 
skupina, která by měla takový význam.   
31

 КОВАЛОВА, А., ЛУРЬЕ, Л. cit. dílo, s. 123.  
32

 Puškinův památník vzniká roku 1922. Pracovat jako průvodce v Puškinově památníku bylo v té 
době velice populární.   
33

 ГЕНИС, А. cit. dílo, s. 153.  
34

 PUTNA, M. C., ZADRAŽILOVÁ, M. Rusko mimo Rusko. II. díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-
1991. Brno: Petrov, 1994, s. 126 definuje tamizdat jako zahraniční časopisy a nakladatelství, které 
šířily nezávislé ruské myšlení.  
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donucen v roce 1978 emigrovat a byl také vyloučen ze Svazu spisovatelů. 

Odcestoval do Vídně, odkud se přestěhoval do New Yorku.     

Od roku 1980 byl Dovlatov hlavním redaktorem časopisu „Nový Američan“, 

a i když časopis byl vydáván pouhé dva roky, dosáhl vysoké popularity – v období 

jeho největšího úspěchu ho četlo až 11 tisíc lidí. 

Následuje vydání „Neviditelné knihy“ (1981),35 které příjezd pověstného 

leningradského vypravěče do USA uspíšilo. Kniha je pojatá jako volná kompozice 

deníkových záznamů, dopisů nejrůznějším institucím či úvah o literatuře. Později 

bylo dílo doplněno o koláž a vydáno znovu pod názvem „Řemeslo“ (1985). Jiskrné 

povídky o známých ruských osobnostech uměleckého světa jsou často vydávány i 

samostatně. Pro Brodského byl význam tohoto díla vysoký: „Vydání této knihy 

tehdy znamenalo pro mě mnohem víc, než mohla být Nobelova cena36 dnes 

[napsáno v osmdesátém čtvrtém; pozn. aut.]. V mém životě se objevil smysl. Začal 

jsem se cítit člověkem bez pevně stanovené činnosti.“37   

V Dovlatovových románech a sbírkách povídek je s jemnou dávkou ironie 

představen také způsob života „nových Američanů“ původem ze Sovětského svazu, 

kteří se snaží daleko za hranicemi zachovat alespoň kousek ruské kultury. 

Dovlatov byl jedním ze spisovatelů třetí vlny ruské migrace, který rychle 

našel v nové vlasti i své místo v literatuře. Jeho díla byla na rozdíl od řady dalších 

autorů ceněna a vydávána. Mezi ta významná, která byla přeložena i do cizích 

jazyků, řadíme povídku „Naši“ (1983), která fantaskním způsobem zobrazuje 

typický život jedné leningradské rodiny v letech 1920–1939. 
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 Vydáno poprvé v tamizdatu v časopise „Kontinent“ a „Čas a my“, v nakladatelství „Ardis“ v roce 
1977. 
36

 Josif Brodskij získává Nobelovu cenu za literaturu v roce 1987. 
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 СУХИХ, И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. Санкт-Петербург: КультИнгормПресс, 
1996, s. 26.  
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Dovlatov sám byl považován za „čechovovského“ spisovatele,38 který svými 

povídkami a satirou na klasika navazuje. Sám se velikánem (nejen díky svým 194 

centimetrům) chtěl stát, netajil se ani záměrem stát se spisovatelem pro masy.39 

Spíše než za spisovatele je Dovlatov častěji označován za vypravěče 

humorných historek, které sám zažil („Kompromis“ 1981), zapisovatele útržků 

vzpomínek, které najdeme v knize loučení („Kufr“ 1986). V neposlední řadě je 

třeba zmínit jeho nejucelenější prozaický text – novelu „Cizinka“ (1990).  

Díky svým pravdivým historkám si vydobyl renomé „kronikáře ruské 

Ameriky“.40 Stal se jakýmsi hlasem daného emigrantského pokolení, generace, o 

které sám psal. Dovlatov ale disidenty ani aktivisty rád neměl, sám prohlásil, že „po 

komunistech – nejvíce nemám rád antikomunisty“.41 Nevěřil jim, ve svých dílech je 

ironizuje.  

Spisovatel nečekaně skonal 24. srpna roku 1990 v Mekce emigrantů – v 

New Yorku, nedoživ se ani svého padesátiletého jubilea. Jeho smrt byla ztrátou, 

kterou prožívala jak domácí ruská kultura, tak i emigrační.  

Ruská kultura objevila význam Dovlatova až po smrti, jak je již ruskou 

tradicí. Kvality spisovatele byly oceněny až tehdy, když jeho, jak píše Dvořák,42 

příjemný, důvěru vzbuzující baryton, zněl na vlnách Rádia Svoboda už jen ze 

záznamu.  

Práci v Rádiu Svoboda Dovlatov nemiloval, ale bylo to právě rádio,43 které 

mu přineslo posluchače, díky nimž se jeho popularita rozšířila dál. Jeho posluchači 

mohli vnímat nejen jeho tvorbu, ale také jeho osobitý hlasový projev.  
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 ЛАНИН, Б. cit. dílo, s. 103. 
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 DOVLATOV, S. Kufr. Praha: Mladá fronta, 1999. Doslov L. Dvořáka, s. 143. 
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 PUTNA, M. C., ZADRAŽILOVÁ, M. Rusko mimo Rusko. II. díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-
1991. Brno: Petrov, 1994, s. 232. 
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 ГЕНИС, А. cit. dílo, s. 19. 
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 DOVLATOV, S. cit. dílo. Doslov L. Dvořáka, s. 145. 
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 Ačkoli pro současného člověka je rádio jakýmsi přežitkem staré doby, je třeba si připomenout, že 
v dobách nedávno minulých to bylo právě rádio, jehož stanice poslouchaly a ladily miliony lidí po 
celém světě. Svět se z něj dovídal novinky ze všech možných oblastí. Lidé poslouchali i autorské 
čtení, jako např. Dovlatova.  
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Dovlatov měl v oblibě i jiné druhy kultury jako takové, velice důležitý byl 

jeho vztah k hudbě, proto si dával i záležet na rytmu svých děl. Dokonce sám velmi 

rád a krásně kreslil.44   

Každým rokem se jeho auditorium rozšiřuje, je blíže lidem. Druhého 

takového spisovatele bychom asi v ruské, potažmo světové literatuře 20. století 

těžko hledali. 

 

2.1.2 Tvorba Sergeje Dovlatova 

Dovlatovova próza je bez výjimky dostupná téměř všem čtenářům, 

tematika jeho děl je většinou prostá. I když je jeho styl charakterizován jako 

průhledný či jednoduchý, jeho satirické povídky nás více než baví – popisované 

charaktery čtenáře přímo vtáhnou do děje. Jsou kladně přijímány i současnými 

kritiky.  

Dovlatov je autorem, který si dával záležet na tom, aby byl brán v potaz 

rozdíl mezi tím „být vypravěčem“ a „být spisovatelem“. Dokonce prohlásil, že 

„spisovatel se zabývá vážnými problémy – píše o tom, proč žijí lidé. A vypravěč píše 

o tom, JAK žijí.“45 Sám Dovlatov jím nazýval sebe. Jeho přátelé na něj vzpomínají 

jako na výborného vypravěče. Oblíbil si dokonce některé autory jen proto, že byli 

skvělými vypravěči. Na začátku jeho tvorby nebyly texty, nýbrž slova, až posléze si 

historky (původně určené jen jeho přátelům), které vyprávěl, začal zapisovat, tak 

vznikly jeho krátké humorné povídky (samotné slovo „román“ bylo pro něj až moc 

slavnostní a mocné slovo46). Také proto bylo pro něj nejsložitějším problémem 

převedení živé intonace do textu, o což se celý život snažil, a nutno říci, že se mu to 

také povedlo.  

Všechny okolo autor přesvědčoval o tom, že píše své povídky ne slovy, ale 

písmeny, že si na každém dává záležet, stejně jako na následné korektuře svých 
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 ГЕНИС, А. cit. dílo, s. 61.  
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 ВЛАСОВА, Ю. Е. Исследование творчества Сергея Довлатова. Москва: Компания Спутник, 
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 СУХИХ, И. cit. dílo, s. 175. 
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textů. Dovlatov se snažil tvořit své povídky dle vzoru amerických short stories,47 

které měly veliký úspěch. 

Názvy jeho děl „Lágr“, „Řemeslo“, „Kompromis“, „Naši“, „Zapovednik“, 

„Kufr“ či „Cizinka“ nejsou jen pouhými tituly, ale zkratkou vyjádřené etapy jeho 

života, jsou to prakticky texty s jediným hrdinou – Sergejem Dovlatovem48 (takto 

vystupuje hrdina v dílech „Kompromis“, „Naši“, „Cizinka“ a „Kufr“). Jeho knihy jsou 

plně autobiografické, v jeho dílech najdeme příběhy blízkých lidí, rodiny, přátel či 

běžné situace ze života, které se Dovlatovovi přihodily, většinou nebylo neutné 

příliš fabulovat.  

Samotná jména hrdinů jeho děl nejsou vymyšlená, jsou jen doplněny 

nepatrné detaily. Nechtěl si vymýšlet složitá jména, ani by si je zřejmě 

nezapamatoval. Když už potřeboval nějaký pseudonym, použil prosté „S. D.“. Jeho 

pseudonymy stejně vždy označovaly příjmení, ať už blízce či vzdáleně. Dovlatov 

zmínil Limonova, ke kterému se podle něj jeho pseudonym hodil lépe než jeho 

původní příjmení,49 což považoval spíše za výjimku.   

Tvorba Sergeje Dovlatova je postavena na krátkých humorných historkách, 

vtipech, anekdotách či jiných satirických útvarech. Za skromný, zato veselý způsob, 

jakým popisoval běžné situace a život obyčejných lidí, si vysloužil přezdívku „nový 

Čechov“.  

K tradici klasické ruské literatury patří, že v dílech nacházíme dvě základní 

typy hlavních postav: zbytečného a malého člověk. Toho malého Dovlatov miluje, 

v tomto vztahu je vyobrazen jeho netradiční vztah k lidem na okraji společnosti. 

Dokáže je ve svých dílech popisovat s tak jemným smyslem pro detail, že čtenáři 

jsou prosté osudy lidí velmi blízké. „Život bez pompy a parády“50 je pro autorovy 

knihy charakteristickým krédem.  
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 V publikaci DOVLATOV, cit. dílo, píše L. Dvořák v doslovu: „Něžný barbar na ruský způsob“, s. 143.   
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Styl, který spisovatel za mnohá léta psaní neustále zdokonaloval, se nedá de 

facto napodobit, je tak jedinečný, že je přirovnáván ke stylu takových klasiků, jako 

jsou Gogol, Puškin či Čechov.51   

Spojujícím ústředním tématem všech děl je už zmíněný typ zbytečného 

člověka, kterým se ve významné míře cítil i sám Dovlatov. Zde můžeme hledat 

příčinu úspěchu samotného autora. Od dovlatovského hrdiny se čtenář nic 

nenaučí, není jím poučován. Je postavou na jedné straně slabou, ne-li slabošskou, 

z druhé strany se jedná o člověka, který chybuje a svým způsobem hřeší. 

Dovlatovovi je čtenář svým způsobem vděčný za to, že popisuje reálný život 

obklopující jak autora, tak čtenáře. Spisovatel miloval slabé, neměl rád silné 

osobnosti, které nějakým způsobem narušovaly chod běžného života. Po svých 

čtenářích nechtěl žádné soudy, vše jim bylo naservírováno tak, jak to bylo ve 

skutečnosti, nechtěl, aby řešili, zda něco je, či není správné. I za to mu čtenáři byli 

vděční, proto bylo jednoduché jeho knihy číst a bez problémů jim porozumět.    

Vlasova takto shrnula příčiny toho, v čem tkví úspěch Dovlatova jako 

vypravěče:52 

1) postava autora-vypravěče, která se objevuje ve všech povídkách 

2) anekdota jako jádro daného literárního útvaru, ústřední bod jeho prózy 

3) charakteristická autorská poetika 

4) opakování některých motivů, které se přelévají z jednoho díla do 

druhého 

V Dovlatovových dílech bychom nenašli výrazné morální ponaučení, žádné 

vyšší mravní poselství, to on ani sám nechtěl.53 Dovlatov se nijak nezabýval 

otázkami smyslu života, nekladl si otázky podobného typu. V jeho díle nenajdeme 

žádnou patetiku, didaktiku, ani duchovní myšlenky. Hlavními prvky jeho děl jsou 
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humor, fakta, prostota slohu, krátké srozumitelné věty, jasnost obsahu. „To, o čem 

já píšu, neexistuje. To život, ovšem, dělá sám. Ale v literatuře to nenajdeme.“54 

Dovlatov používal ve své próze specifické prvky, které umocňovaly jeho styl 

psaní. Nejvýraznější jsou charakteristické velmi krátké a strohé věty. V tomto se 

pravděpodobně nechal inspirovat Hemingwayem.55 Od spisovatele zpravidla 

očekáváme – pod vlivem formalistické estetiky – co nejkvětnatější věty a složitou 

stavbu souvětí, Dovlatov se naopak chce co nejvíce přiblížit prostým lidem. Chtěl 

osvobodit literaturu od přehnaných a nikým nenapodobitelných slohových útvarů. 

Zvláštním jevem je, že v jedné větě nepoužíval slova začínající stejnou hláskou a 

často opakoval slovní spojení na začátku řady samostatných oddílů. Toto 

opakování má své opodstatnění, neboť podporuje rytmus vět, jak uvádí Hrala.56 

Dovlatovova genialita spočívá ve správně vybraných a použitých souslovích. 

V těch málo větách a strohých vyjádřeních je vysloveno to, co by jiný autor sdělil 

na několika stránkách, a přece by nedosáhl stejného efektu jako Dovlatov.   

Humor byl pro tohoto spisovatele prostředkem vyjádření života, nikoli 

cílem. Ve všem hledal a nalézal nějaký náznak humoru, kterým by osvětlil 

popisovanou situaci. Směšné věci si nemusel vymýšlet, nalézal je totiž všude kolem 

sebe. Jeho humor byl mezi lidmi tak oblíben, že se některé jeho citáty vryly do 

jejich povědomí jako říkanky a samotné povídky se staly anekdotami.57 Badatelé 

píšící o Dovlatovovi hovoří dokonce o folklóru.58  

Dovlatov uměl zesměšnit sám sebe, ochotně vyprávěl o všem, co se mu 

stalo, třebaže to byly situace někdy až nepříjemné. Když se ale na jeho účet smál 

někdo jiný, nebyl příliš rád.59 
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 ARBOR, A. The Third wave: Русская литература в эмиграции. Michigan:  Ardis Publishers, 
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Spisovatel, jak už jsme uvedli, si své historky vymýšlet nemusel, sám je 

sbíral, zapisoval si je. Stal se jakýmsi letopiscem soudobé společnosti, žádné 

společenské setkání se bez něj a jeho vyprávění nemohlo obejít.  

Někdy používá svůj humor i tam, kde bychom ho nečekali, kdy se situace 

zdá být s humorem neslučitelná, jako například oblast lágrů, přesto jej tam autor 

použije. Humor od strachu daleko není. I tím, že dodává černému pohledu světlo, 

dostává se najednou do černo-bílého vidění i barva šedá. „Humor je úsměv 

rozumu.“60  

Humor byl pro Dovlatova způsobem přežití. Jeho literární postavy neměly 

ani jinou možnost, než se stát jeho subjektem. Lze to popsat i tak, že humor byl 

potřeba pro to, aby se člověk nestal směšným61.  

Charaktery hrdinů svých děl nejčastěji popisoval ve své tvorbě pomocí 

dialogů, sám byl mistr dialogu. Dialog, jehož pomocí dokázal popsat životy a osudy 

svých literárních postav, se táhne celou jeho prózou. 

Dovlatov miloval své publikum, několikrát se nechal slyšet, že jeho knížku 

čtenáři neodkládají, že ji čtou až do samého konce. Jedno z tajemství úspěchu 

tohoto spisovatele tkví v jeho schopnosti předvídat reakce čtenářů, Dovlatov jim 

dával to, co chtěli sami číst. Mísil vtip či humorné pasáže s vyprávěním tak, aby 

osvětlil vliv morálky na danou společnost. Vždy uměl použít humor ve správnou 

chvíli, zpravidla když to čtenář nejméně očekává. Tento způsob je dalším pozitivem 

pro čtenáře, dalším světlým bodem Dovlatovova díla.  

    O hlavním hrdinovi jeho děl už jsem se zmínila, hlavním hrdinou je vždy sám 

S. Dovlatov. Jen je třeba dodat, že Dovlatov postupoval ve svých dílech vždy 

chronologicky – počínaje leningradským dětstvím, mládím, potom následuje služba 

ve vojsku, žurnalistická práce v Leningradě a Tallinnu, ženy, přátelé, literární kruh, 

odjezd do Ameriky atd.  
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 On sám je tématem se svými slabostmi, zvyklostmi, se svojí neschopností 

udělat kariéru v sovětských službách ani úspěšný business v Americe. Je to hrdina, 

který se nestydí před sebou samým, který se neomlouvá za své přestupky, který 

trpí přijatými kompromisy, který je opravdu jen prostým řadovým novinářem. A 

přesto právě jemu se povedl mistrovský kousek. Nejen že dokázal do svých děl 

dostat ruské, chceme-li „sovětské“ typy hrdinů, ale i typologii tehdejší americké 

společnosti.  

 Překvapivě to byli američtí čtenáři, kteří měli desítky let náskok před 

ruskými, když se jim do rukou dostala Dovlatovova díla. Jeho první díla byla vydána 

v osmdesátých letech dvacátého století na americké půdě.62 Paradoxně když prý 

šel Dovlatov řešit s vydavatelem podrobnosti vydání svého díla, nedokázal plynně 

anglicky vysvětlit svůj záměr.63 Dovlatov se ale v Americe stal rychle takříkajíc 

„naším“ pro Američany, brali ho za svého spoluobčana.    

Víno a ženy, jako u legendárních husarů, jsou hlavní dvě vášně 

Dovlatovových literárních postav.64 Jeho hrdinové stojí před volbou: ženy (najdeme 

častý obraz hrdiny, který je schopen obětovat cokoli, dokonce i smrt, za setkání se 

ženou), či pití. Ačkoli, když se hrdina má rozhodnout, jestli si vybere „napití se“, 

nebo „sex“, volba je jasná – pití je u hrdinů Dovlatova hlavní životním principem. 

Lze se jen dohadovat, zda preference pití alkoholu je daná frustrací způsobenou 

životními peripetiemi emigranta, nebo zda zde svou roli sehrála i démonizace 

alkoholu ve společenských kruzích, ve kterých se autor pohyboval.   

Lanin vyděluje tři hlavní témata Dovlatovových děl:65 

1) absurdita života 

2) samota strádajícího a ironizujícího inteligenta 
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3) pití, opíjení se – dokonce i pro spisovatele je to jediné východisko z oné 

absurdity a jediný prostředek, jak přežít samotu. Ve všech dílech 

najdeme postavy, které pijí.  

Svým hrdinům dal Dovlatov i specifický jazyk, jazyk doby, ve které žili, což je 

pro satirická díla typické. Používá, na rozdíl od soudobých autorů, běžné lexikum. 

Snažil se prostřednictvím svých hrdinů co nejvíce přiblížit čtenáři místní život. 

V tom, že nepoužíval jiné prostředky, jak popsat životní situace, nachází kritika jistá 

minus. Ale na druhou stranu v tom můžeme spatřovta výjimečnost tohoto autora.   

Sám Dovlatov charakterizuje svůj literární styl jako groteskní zpověď.66 

Například jeho povídka „Lágr“, která je zasazena do vězeňského prostředí, vypráví 

o stírání rozdílů mezi vězněm a dozorcem v izolaci. Sám Dovlatov pravil, že „dle 

Solženicyna je lágr jed, já si ale nemyslím, že je to jed – jsme to my sami… V lágru 

jsem mnohé pochopil… Utvrdil jsem se v tom, že nelze lidi rozdělovat na špatné a 

dobré, také na komunisty a bez stranické příslušnosti… Ani na ženy a muže.“67    

Ačkoli není tato povídka hodnocena jako jeho úplně nejlepší dílo, pro 

Dovlatova měla specifický význam z osobních důvodů, neustále se k němu 

v průběhu svého života vracel. Právě vězení a pobyt ve vězeňském prostředí 

udělaly z Dovlatova spisovatele. Jen těžko si můžeme představit mladého, po 

neomezeném tvůrčím rozletu toužícího spisovatele, který se ocitne 

v komunistickém lágru, nikoli však jako vězeň, ale jako dozorce.68   

Tím, že obraz vytváří jeden z dozorců, který ale vůbec nezastává oficiální 

stanovisko, jak uvádí Hrala,69 je jeho pohled reálný a realistický, spojuje 

dohromady osudy vězňů a hlídačů, protože všichni jsou za „ostnatým drátem“. 

Autor dokumentuje běžné situace, ať už jde o týrání vězňů, či dobré skutky u těch 

nejhorších trestanců – což je např. ukázáno na ztracené fence, o kterou se 

trestanci starají více než o sebe samé. „Je pro ně symbolem života „za plotem“, 
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zbytkem lidskosti v nelidských podmínkách.“70 Když je fena zastřelena, je zločin 

krutě potrestán. Dovlatov se ale nechce zabývat otázkou viny či neviny, cítí se jen 

jako pozorovatel celé situace, kterou popisuje.  

Spisovatel se dotýká i problematiky sovětské totality – lágr je pro něj 

jakousi přesnou kopií sovětského státu: „V táboře funguje diktatura proletariátu 

(tedy kázeňský řád), lid (vězni) i milice (ostraha).“71  

Nemohl popsat situaci v táboře jako Šalamov či Solženicyn, nechtěl je nijak 

opisovat či čerpat z nich, už jen proto, že si jich velice vážil – prvního miloval, 

druhého si nešlo nevážit.72 Od těchto dvou se lišil ale i tím, že chtěl psát o lidech – 

v popředí neměl být tábor, ale člověk, který se nachází v tomto táboře.   

Trochu jinak, než je obvyklé, je pojímán u spisovatele i čas – minulost, 

přítomnost i budoucnost nám splývají v jedno, čas není jednoznačně určen. 

Dovlatov často přesouvá v čase i své hrdiny. Snaží se tímto způsobem vykreslit, jak 

hrdina chápe svět okolo sebe a charakterizovat jeho osobnost. Čas můžeme 

rozdělit na reálný – objektivní a nereálný – subjektivní. Takto autor může provádět 

různé analýzy společnosti a tvořit různá prostředí a okolnosti pro své hrdiny.  

Když se podíváme na povídku „Zapovědnik“ (Rezervace), je zde 

tematizována osobnost básníka Puškina. Hlavním bodem povídky je život 

spisovatele, který během dvaceti let napíše velké množství povídek a vyprávění, i 

když ho nepublikují, nevydávají. Sám hrdina utíká do rezervace, od svých myšlenek, 

od vlasti, od pocitu nenaplněného života. Vše je ale svázáno s puškinskými místy, 

se jménem velikého autora, se životem, který Boris Alichanov vzal jako svůj, který 

si přisvojil. Slovo „заповедник“73 má zde hlubší význam. Nejedná se jen o popis 

chráněného území, na němž bychom našli nespočet druhů rostlin či živočichů, kteří 

volně pobíhají, vzácné a cenné krásy přírody, nýbrž i o duchovní hodnoty člověka, 

chráněné místo duše, jakýsi svět autorovy rezervace v mysli. Dovlatov podtrhuje 

básníkovu velikost. Svět Puškinův je zde vyobrazen jako jakýsi glóbus, všechny 
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cesty vedou od severu k jihu. Samotné slovo „творчество“74 je vyjádřeno jako klíč. 

Hrdina Alichanov se snaží z chaosu vytvořit kosmos, tvorba by mu měla být 

prostředkem k dostižení tohoto cíle.       

Hrdina Alichanov pracuje v povídce jako průvodce, který brzy pochopí, že 

jak místní pracovníci, tak i návštěvníci expozice, po níž on provádí, nevstřebávají 

jeho prohlídky jako prostředek k získávání informací o kultuře, ale jako přidružení 

se k ní. U práce průvodců se Dovlatov zastavuje – hlavním symbolem prohlídky je 

metodika slova, jazyk, jaký průvodce používá, řečnická vyspělost daného průvodce, 

to vše by mělo být na vysoké úrovni, stejně jako u spisovatelů. Srovnává 

Alichanova ještě s dalšími průvodci, kteří nevěnují své práci tolik úsilí jako on. 

Samotné dílo je knihou-rozloučením před odjezdem do emigrace. Proto 

jsou zde vyzdvihnuty myšlenky o spisovateli, o jeho statusu, o tvorbě. V díle 

najdeme v díle prvky Dovlatovova života, který se zde vyrovnává s odchodem 

z vlasti.  

Jak uvádí Genis,75 Dovlatov popisuje svůj „Zapovědnik“ jako ruský 

Disneyland. Literatura se stala zde nikoli rituálem, nýbrž sbírkou různých atrakcí. 

Našli bychom zde továrnu na výrobu fantomů, rezervace narušuje celou okolní 

přírodu, také pohled na Pskovskou pevnost v nás budí pocit makety obrovských 

rozměrů, což je dotaženo až do absurdity.  

Na každém kroku je zde cítit Puškin, který se odkrývá i v hrdinovi. Ten chce 

v sobě najít novodobého Puškina. Hrdina se dostává do rezervace ve věku 31 let, 

když se ale dostal do rezervace Dovlatov, bylo mu 36 let, proč si upravil v díle svůj 

věk, neleze jednoznačně určit. Jedna z hypotéz může být taková, že Puškinovi bylo 

právě 31 let, když odjel na krátký pobyt na statku Boldino v nižegorodské gubernii, 

kde napsal několik drobnějších prací. Léto strávené v rezervaci pro Dovlatova 

mohlo být jakýmsi „puškinským boldinským podzimem“.76         
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Více než předešlé dílo je však kritiky přijímán a oceňován soubor povídek 

„Kufr“.77 Zde jsou motivy ze života emigrantů patrné jako nikde jinde. Už jen 

možnost člověka, který odjížděl do emigrace, vzít si s sebou tři kufry. Každého 

napadne otázka, co se vejde do třech kufrů? Jak vměstnám celý svůj život do 

malých tří krabiček, jde to vůbec? Hrdina tohoto literárního celku dokázal ale 

vměstnat svůj život,78 který doposud strávil ve své vlasti, do jednoho kufru. 

Šestatřicetiletý muž, jenž polovinu života pracoval, nakupoval stále drobné věci, 

které potřeboval k životu, a k odchodu ze své země mu stačil jen jeden kufr, do 

něhož dal kus „svého“ Ruska, které si navždy bude pamatovat tak, jak odjížděl. 

Není to nic jiného než směšné, ba dokonce karnevalové oblečení.    

Vznikla jakási emigrantská pohádka, která je rozložena na několik menších 

částí, které dávají dohromady celek. Když jednu vytáhneme, dostaneme příběh. 

Každá věc, která je součástí kufru, má svůj význam, každá je nějakým způsobem 

svázána se skutečností. Každá také pomáhá svým dílem autorovi popsat danou 

situaci. Všechny novely mají centrální motiv – čtenářovi se otevírá až absurdní 

obraz sovětských poměrů, které vyvstávají z líčení pospolitého života ruských 

emigrantů. Hrdinové jsou mladí, hledají a zkouší své štěstí v nové zemi. Samotná 

povídka se dělí na osm samostatných částí, krátkých historek, které sou mezi sebou 

propjeny jako věci v onom kufru. 

 Libor Dvořák na přebalu knihy vykládá titulní metaforu takto: „Kufr, do 

něhož jsou uloženy takové osobní relikvie jako tři páry finských krepsilonových 

ponožek, kožený důstojnický řemen či zimní čepice z napodobeniny tuleně, se svým 

majitelem doputuje do Spojených států, kde po řadu let odpočívá ve skříni. Když 

konečně po čase nadejde chvíle rozvázat prádelní šňůru a nahlédnout do hlubin 

cizorodě působícího zavazadla, ukáže se, že starý překližkový kufr v sobě netají jen 

snůšku bizarních předmětů, ale celou autorovu ruskou minulost s nezadržitelně se 
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valícím proudem příběhů a vyprávění, v nichž se snoubí nejlepší tradice ruské a 

americké povídkové tvorby.“79   

Dovlatovova svébytnost byla taktéž ve výběru hlavních hrdinů povídky. Dílo 

bylo vytvořeno v sedmdesátých letech 20. století, kdy mladí lidé reagovali na nové 

směry, zkoušeli nové věci a pronikali do vesměs zakázaných zón. Dovlatov pomocí 

obrazu tehdejších mladých lidí dokázal bravurně popsat styl a život dané 

společnosti. Vybíral si za hrdiny svých historek pijany, asociální elementy, ty, 

kterým se ne až tak dařilo, nešťastníky, také ty, kteří „nezapadali“ do stranických 

vzorových tabulek. Dovlatovův hrdina byl jakýmsi „malým člověkem“ 70. let, který 

stál proti stranické ideologii tehdejší doby, měl však standardní myšlení běžného 

člověka.  

Z jednotlivých kapitolek dobře vyvstává absurdnost pilířů sovětské 

společnosti, např. když Dovlatov vypráví o finských ponožkách (hrdina skoupí 

drahé finské nejlepší ponožky s vidinou výdělku z opětovného prodeje), na druhý 

den se objeví tytéž ponožky, ale už sovětské výroby, o stejné kvalitě; či ukradené 

polobotky leningradského starostovi na jedné z recepcí, kde posluchači přišli o 

proslov „pohlavára“.  

Můžeme říci, že za názvy kapitol, které autor vybral jako části oblečení, je 

skryta autorova myšlenka obléci onoho centrálního hrdinu. Po přečtení knihy se 

(neviditelný) hrdina „zhmotní“, stane se viditelným – „oblečeným“.80   

Když Gorkij vymyslel kdysi literární sérii „Historie mladého člověka 19. 

století“, může být „Kufr“ jakýmsi volným pokračováním, jak uvádí Suchich,81 

jakousi historií mladého člověka poloviny století dvacátého.  

Věhlas knihy těsně před smrtí vynesl Dovlatovovi málem titul „žijícího 

klasika“.82 Dokonce krátce poté, co byla kniha publikována rusky, se vracela 

Dovlatovova přítelkyně, fotografka Nina Alovertová, do New Yorku a informovala 
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ho o nebývalém zájmu o jeho knihu. Dovlatov však prohlásil: „Pozdě. Potřeboval 

jsem to dřív.“83  

Téma žen pojednal nejlépe Dovlatov v díle „Cizinka“. Zde se hlavní hrdinka 

Marusja dovídá, že všechny její kamarádky jsou už vdané. To neznamená, že 

všechny žily šťastně – některé byly nevěrné svým manželům a některé o nich zase 

mluvily hrubě. Z jejich postavení vdaných žen však vyplývá, že sama přítomnost 

muže pro jejich boku z nich dělá plnohodnotné osoby v očích jejich okolí.   

Toto dílo četl jeho autor s velkou chutí na Rádiu Svoboda. Vyjádřený 

skupinový portrét exilové komunity, kteroužto si Amerika přetváří k obrazu svému. 

Jde také o autorovu jedinou prózu, kde téměř mizí jeho tolik známá a všemi 

přijímána ostrost vtipu, která ho provázela celým životem, až do jeho smrti v roce 

1990.  

 Známé je jeho dílo „Sólo pro underwoodku“84 (1983), autorovy zápisky, 

které byly vytvořeny z debat jeho přátel okolo stolu, z různých zážitků s jeho 

emigračními „druhy“. 

V „Kompromisu“ (jedná se o sbírku novel), nás personální vypravěč uvádí do 

prostředí situovaného do tallinnského nakladatelství. V tomto souboru nenajdeme 

ani jeden šťastný milostný konec. Tato kniha byla také první knihou, kterou autor 

vydal na Západě. Text nikterak nepřepracovával, jen složil z různých časopisů, ve 

kterých jednotlivé novely vycházely, a spojil je dohromady.  

Zde Dovlatov opět trochu pozměnil data oproti svému reálnému životu – 

kniha začíná v listopadu roku 1973, kdy skutečně pracuje v tallinnských novinách, 

ale o tři roky později, kdy se odehrává poslední část Kompromisu, je Dovlatov už 

dávno zpátky v Leningradě, jako kdyby se chtěl vrátit v čase či stihnout vydat 

sborník dříve.  
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2.2 Eduard Limonov 
 

 

Obrázek č. 2
85

 

 

2.2.1 Život Eduarda Limonova 

E. L.86 je literárním pseudonymem87 talentovaného básníka a spisovatele Savenka, 

který se narodil 22. února v roce 1943 v Charkovské oblasti v Dzeržinsku v rodině 

příslušníka NKVD V. Savenka. Rané dětství prožil v posledním údobí stalinismu, na 

nějž bude v budoucnu vzpomínat jako na velkou epochu. 

 Dokončil pouze osm let školní docházky v Charkově, přičemž jeho 

vzdělávání tím úplně neskončilo, až do své smrti se „sebevzdělával“ velmi 

jednoduše – kupoval si slovníky a ve volných chvílích je četl, poté sám sebe 
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považoval za odborníka.88 Sám se přesvědčil o tom, že vzdělání není potřeba. 

Jakemenko89 uvádí spisovatelovy vzpomínky na literární velikány, kteří nejsou 

podle Limonova hodni velké úcty, jejich tvorba a životy jsou buď nudné, či dokonce 

banální.  

 Jako velice mladý, ve věku 17 let, začal pracovat v továrně a vystřídal různé 

profese. Angažoval se dokonce v otázce snížení už tak nízkého oceňování 

zaměstnanců. Zde už jsou vidět náznaky prvních kroků budoucího politika. 

 Do začátku 80. let píše básně,90 poté se soustředí více na prózu a jeho 

žánrové proměny končí u žurnalistiky.   

Šťastné vzpomínky na dětská léta uložil do vzpomínkové prózy „Naše velká 

epocha“ (1989), což byla předsunutá část ke starší autobiografické dilogii (později 

nazváno jako „Charkovská trilogie“), kde autor vystupuje ještě pod svým pravým 

jménem Savenko – „Výrostek Savenko“ (198291) a „Mladý darebák“ (1986), což 

zachycuje zvláštní dvojsměrnost vypravěčova osudu: zrychlující se pád na sociální 

dno života na straně jedné, v kontrastu s ambiciózními sny na straně druhé.  

Mládí spisovatel prožil v Charkově. Charakterově byl v mládí zřejmě směsí 

hrdosti a naivnosti, mezi 15. a 21. rokem byl „pravým výtržníkem“, v jeho „řádění“ 

ho zastavil až trest smrti pro jeho nejbližšího kamaráda Konstantina B.  

 Jeho hlavním cílem bylo stát se slavným. Ještě v Charkově slyšel o Svazu 

mladých géniů v bělokamenném městě, díky kterému by se rád zviditelnil. Část 

Limonovových snů se splnila, v roce 1967 se přestěhoval do Moskvy, zúčastnil se 

uměleckého dění v neoficiální kultuře a stal se jedním z bohémů tamějšího 

literárního života. Zatímco pracoval jako krejčí,92 šířil rukopisné sbírky svých básní, 

ale když nedostal možnost je vydávat, spolu se svou ženou, proslulou krasavicí 

Jelenou Ščapovovou, v roce 1974 (30. září) odjel ze Sovětského svazu. Ani ne rok 
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před tím mu byla nabídnuta spolupráce s KGB, kdy měl donášet na svého 

kamaráda, když ale odmítl, dostal jinou nabídku – odjezd na Západ.  

Prvních pět let emigrantského života strávil Limonov v New Yorku, 

vyzkoušel množství profesí (např. číšník93 či prodejce narkotik), poznal svět, který 

byl nedotčen ruskou literaturou. V New Yorku se pohyboval mezi členy punkové 

scény a avantgardy. Zprvu se mu zdálo, že si ho nikdo nevšímá, ale opak byl 

pravdou. 

Rok po příjezdu do USA publikuje v „New York Times“. V tom samém roce, 

1976, otiskly moskevské noviny „Týden“ článek z roku 1974, kde v „Novém ruském 

slově“, vyšel Limonovovi článek „Rozčarování“. Toto byla jeho jediná vydaná 

publikace v Sovětském svazu do roku 1989.   

V New Yorku, jak sám mnohde napsal, prožil krizi, pracoval jako uklízeč, 

číšník, chůva či účetní. Jeho myšlenky ho jen utvrzovaly v negativním názoru na 

Ameriku. Došel k závěru, že není ani nezaměstnaný, ani žebrák, cítil se nikým.94  

Dalším cílem na spisovatelově emigrantské cestě byla Francie (jejímž 

občanem se stal roku 1987), tam Limonova pravděpodobně začali vydávat už jen 

proto, že svým dílem hanil Ameriku (když se ocitne po několika letech zpátky 

v Rusku, haní Rusko). Aktivně se zapojil do tamních literárních kruhů a zde vyšla i 

jeho nejznámější kniha. Kniha, ve které píše o svých zkušenostech s narkomany, 

homosexuály či jinými „vyvrheli“ tehdejší americké společnosti, kde i zúročil své 

tehdejší postavení outsidera. Próza „To jsem já, Edáček“ (vyšla v roce 1979 

v nakladatelství Index, vydaná N. Bokovem v časopise „Kovčeg“95), nechvalně 

proslula, ale zároveň rozdělila příznivce literatury na tábor příznivců a odpůrců. 

Kniha vyšla v roce 1982, byla přeložena do mnoha jazyků včetně srbochorvatštiny, 

maďarštiny i češtiny. 
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V dalším díle „Deník smolaře“ (1982), uplatnil svoji vidinu vyděděnců. V té 

době se začínalo spekulovat, proč vlastně Limonov emigroval, to už byl ale autor 

v Paříži, kam se přestěhoval v roce 1979. Zde píše i Edáčkovsky naostřeným perem 

protiamerický pamflet „Příběh sluhy“ (1987), který vyšel poprvé anglicky pod 

názvem „The Butler´s Story“. Tento příběh je namířen proti v té době hýčkanému 

reklamnímu mýtu hollywoodské Ameriky – Velkému Gatsbymu.  

Limonov se nechtěl řadit ani mezi západní spisovatele96 (míněno tím ty 

literáty, kteří kriticky popisovali dění z pohledu západní demokracie), od nichž se 

očekávalo, že budou psát o represích a pracovních táborech, ale ani mezi ruské 

spisovatele, kteří na zakázku vyzdvihovali sovětské Rusko. Limonov chtěl psát o 

sobě, nechtěl být typickým disidentem, který je opuštěný a nepřijatý daleko od své 

vlasti. Dlouho hledal vydavatele svých děl také proto, že nechtěl psát anglicky, ale 

rusky (překlady by byly vydávány až následně). 

I když západní svět de facto Limonovovi poskytl všechno, po čem vždy 

toužil, přesto na stránkách jeho románu „Kat“ (1986) nacházíme stupňující se 

nechuť vůči tomuto způsobu života. Následují další tituly – román „Smrt 

současných hrdinů“ (1992), povídkové soubory „Koňak Napoleon“ (1990), knihy 

„Zmizení barbarů“ (1992) a „Smrt strážného“ (1993). 

Putna vykresluje jeho další život97 pomocí obnošeného pláště „prostého 

sovětského vojáka“, kterým kdysi oslňoval snoby na pařížském bulváru, příspěvky 

do listů lepenistického hnutí, spanilými jízdami na Balkán na pomoc srbským 

bratřím či sympatiemi k politickým názorům Žirinovského. 

Roku 1989 se Limonov vrátil do Sovětského svazu, vydal přes dvacet knih 

prózy, následně se aktivně zapojuje do politického života. Byl jednou 

z nejznámějších osobností ruské postmoderny 90. let. Tato etapa končí koncem 90. 

let, kdy už nepíše žádná literární díla, spíše politická (věnuje se více žurnalistice). 

Psaní díky boji proti režimu téměř opustil.  
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Aktivně se zúčastnil na straně Srbů bojů v občanské válce v Jugoslávii, 

později se zapojil i do konfliktů v Abcházii a v Moldávii. Později, v letech 2000– 

2001 se ve svých statích vrací k vojenské problematice a k ochraně rusky mluvících 

občanů za hranicemi Ruska.   

Po rozkolu s Žirinovským zakládá v roce 1992 Národně-radikální stranu, a 

po jejím rozpadu v květnu 1993 Nacionálně-bolševistickou stranu Ruska (nebyla 

zaregistrována). V roce 1994 vydává v Moskvě noviny s názvem „Limonka“, o rok 

později zkouší štěstí ve volbách do Státní Dumy, avšak neúspěšně. Pro mnohé to 

bylo velikým překvapením.  

Poté publikuje své články a komentáře k různým politickým událostem. V 

roce 2001 je zadržen v rámci speciální operace pro neoprávněné držení zbraní a 

v roce 2003 odsouzen ke čtyřem rokům odnětí svobody, následně je ale 

osvobozen.98 

Za svou stěžejní práci z poslední doby považuje Limonov „Jediné Rusko“, 

které napsal za svého pobytu ve vězení. V souvislosti s tím se nabízí jistá 

podobnost s Adolfem Hitlerem, který rovněž ve věznici napsal své programové dílo 

Mein Kampf. Limonov je zásluhou svým názorům už od počátku 90. let považován 

za novodobého fašistu. Ačkoli srovnávání s Hitlerem je možná poněkud nadnesené, 

Limonovovy postoje, se kterými se netajil, nás utvrzují v tom, kdo byl vzorem 

tohoto bývalého spisovatele a současného politika.    

V dnešní době je jedním z hlavních lídrů opoziční koalice „Jiné Rusko“. 

V únoru 2006 vyšla kniha „Takového prezidenta nepotřebujeme: Limonov proti 

Putinovi“. Také po neúspěšné kandidatuře stranického kolegy G. Kasparova 

Limonov 2. března 2009 prohlásil, že bude kandidovat v prezidentských volbách 

roku 2012.   
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2.2.2 Tvorba Eduarda Limonova 

Stejně jako jsme v textech Sergeje Dovlatova našli mnoho průniků literární prózy se 

skutečným životem autora, tak i Limonov se v této oblasti chová podobně. 

S reálným životem mají Limonovova literární díla mnoho společného: nejen 

konkrétní jména a místa, kde se odehrávají, ale i samotné situace, které Limonov 

tak barvitě popisuje.99 

 Když se podíváme na jména jednotlivých hlavních hrdinů, najdeme též 

podobnost s Dovlatovem – podobná či snad úplně totožná jména, která jsou 

odvozena od autorova vlastního jména Eduard Limonov. V díle „To jsem já, 

Edáček“ najdeme hlavního hrdinu Eduarda Limonova, v následujících dílech 

hlavními postavami jsou: např. Edík Savenko, Edi-baby, Ed Limonov, Edvard atd. 

Nikdy není složité rozpoznat, o kom se v románu píše – vždy jsou autobiograficky 

vyjádřeny charakteristiky či zážitky, v nichž jednoznačně rozpoznáme autora. 

     Eduard Limonov je přijímán Západem jako vynikající spisovatel, i když, jak 

jsem uvedla výše, už od počátku 90. let ho za spisovatele považovat nemůžeme. 

Pro dokreslení charakteristiky jeho díla uvádím, že tvorbou Limonova jsou nadšeni 

ctitelé pornografické literatury a tzv. matu.100 Limonov opravdu barvitě popisuje 

všechny situace, od dospívání a zrání mladého chlapce po sexuální problémy 

zralého muže. Když vezmeme v úvahu, v jaké době se takto otevřeně ve svých 

dílech vyjadřoval, mělo to v tehdejší době velký ohlas a vzbuzovalo to často 

opovržení.  

 Sám Limonov využití matu ve svých raných dílech přisuzuje snaze se co 

nejvýstižněji přiblížit prostředí, o kterém psal. Chtěl pomocí „jazyka mládeže“ lépe 

popsat dění okolo sebe. Nutno připomenout, že s pozdějšími knihami se 

z Limonovových děl mat ztrácí, tudíž mu můžeme dát za pravdu. Pokud se 

podíváme do řad kritiků, kteří o Limonovovi píší, o jazyku se žádný nezmiňuje, 

berou mat jako prostředek k lepšímu popisu tehdejšího spisovatelova okolí. 

Chápou to podobně jako on sám –  použití nespisovných slov jako „oživení jazyka“.  
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 Sám Limonov byl kupodivu vážný člověk, který ve společnosti každému 

vykal a před ženami nikdy nepoužíval nespisovná či snad vulgární slova. Všichni ho 

popisují jako člověka zaměřeného na rodinu.     

 V zájmu snahy o vykreslení osobnosti Eduarda Limonova nelze pominout 

jeho politické zaměření, kdy inklinuje k fašistickým názorům, ani orientaci na dění 

uvnitř homosexuální komunity. Ve svém osobním životě zažil Limonov častá 

zklamání ze vztahů se ženami, což se zřetelně odrazilo v jeho tvorbě. Zcela 

nepochybně jako první ve svých dílech popisuje otevřeně a bez skrupulí pohlavní 

styk mezi homosexuály. On sám měl s homosexualitou zkušenosti, ale byl 

bisexuální. Ne náhodou zaujal Limonov své místo v naučné práci „Historie 

homosexuality v Rusku“.101 Asi i vzhledem k této „propagaci“ homosexuality byl i 

zainteresovanými kruhy pozván, aby veřejně podpořil například Gayparade 

v Moskvě.    

 Stejně jako Dovlatov i Limonov ve své tvorbě zobrazuje město Tallinn. Toto 

město, jak už jsem poznamenala výše, bylo v té době bráno jako součást Západu, 

kam ale měli sovětští občané možnost cestovat, na rozdíl od jiných zemí. Výlety do 

Tallinnu byly v tomto období velice moderní, a to i pro mládež, o které píše 

Limonov, např. „Výrostek Savenko“. 

 Kvůli svým negativním zkušenostem se vzdělávacím procesem popisuje 

Limonov školní prostředí velice záporně. Jeho hlavní hrdinové či alespoň vedlejší 

postavy častokrát mění školu, zejména kvůli nevhodnému chování.  

 Tak je tomu i v díle „Výrostek Savenko“, kdy ještě autor uvádí hlavního 

hrdinu pod svým původním jménem. Zde najdeme ještě málo politických témat, 

která se s budoucími autorovými díly budou objevovat častěji a častěji. Samotný 

děj se odehrává poněkud překvapivě během dvou dnů. Hrdinou je mladý pracovník 

(který – stejně jako autor – pracuje ve slévárně, poté jako montér na výškových 

stavbách a nakladač). Je to výrostek žijící ve slabší sociální vrstvě, který se 

vyrovnává s nástrahami dospívání. V díle můžeme identifikovat snahu mladého 
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hrdiny dostat se k penězům, kvůli mladé dívce, kterou chce hrdina přiblížit středu 

společnosti, začíná krást, pije. 

 V knize „Mladý darebák“ popisuje, jak jsem již uvedla výše, své mládí 

v Charkově v 60. letech 20. století. Píše román o době, kdy ještě nebyl Petrohrad 

plný zločinný a banditů, kdy Oděsa byla „mámou“ a Rostov „tátou,“ kdy Charkov 

byl městem „darebáčků“, „lumpů“ a všelijaké „sebranky“.  

V této knize také mění hlavní hrdina – jako i sám autor – své příjmení na 

pseudonym Limonov. Sám Eduard Savenko nebyl proti, jen ať bude Limonovem.102 

Do té doby užíval mezi přáteli jen jména Eda, Edáček, Edi. Až když si spolu hráli na 

básníky-symbolisty, začalo se mu zdát jeho příjmení fádní, prostě se nehodilo.     

V „Mladém darebákovi“ autor vyjadřuje touhu přiblížit se centru dění. 

Charkov je mu malý, potřebuje se rozlétnout a uchytit ve větším městě – jeho 

vysněným cílem byla Moskva. „Bělokamenné město“, které bylo plné bohémského 

života, které udávalo literární směr, kde žili umělci. Limonov toužil být jedním 

z nich, toužil změnit svoji charkovskou adresu.   

 Autor často podtrhuje a vysvětluje svůj pseudonym, např. v díle „Výrostek 

Savenko“,103 když si hlavní hrdina Edi-baby povídá se spolužákem o slovanských 

předcích, kteří ve svém putování mohli dojít dále, až ke Středozemnímu moři, tam 

kde rostou mimo jiné i citrony.104   

 Svůj pseudonym využíval i při psaní skandálních článků, které byly 

publikovány v novinách a vžil se název tzv. „limonky“.105 Toto pojmenování užívala i 

kritika. 

Dilogii „Výrostek Savenko“ a „Mladý darebák“ chronologicky předchází 

kniha „Měli jsme velikou epochu“, kterou napsal až po těchto dvou knihách v roce 

1989, pojednává s jistou dávkou ironie o „veliké epoše“ jeho mládí, o konci 
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Stalinovy éry, která zasáhla do jeho dospívání. Tato kniha zobrazuje pohled autora 

na dobu, v níž vyrůstal, v níž žil.  

I když v románu nepochybně najdeme historické nepřesnosti, ve čtení nám 

to nebrání, protože autor dokáže bravurně vystihnout atmosféru doby, aniž by 

potřeboval použít popis pracovních lágrů či exilu. Jeho otec je zde vykreslen jako 

typický sovětský voják, muž, který musel bránit vlast, sloužit své zemi, padnout za 

ni. 

Charkovská trilogie je typickým obrazem kopírování autora klasického 

románu: dětství, chlapectví, jinošství.106 Každá z epoch jeho života je vyobrazena 

v jednom z děl (dětství popisuje v díle „Měli jsme velikou epochu“, chlapectví ve 

„Výrostkovi Savenko“ a jinošství v „Mladém darebákovi“). Na rozdíl od literátů 

klasické literatury ale Limonov nezamýšlel tuto trilogii vystavět od začátku, 

nepřemýšlel o ní.107 Napsal vždy jednu knihu jako celek. Až po napsání dilogie se 

vrátil časově před ni a napsal třetí díl, který byl v rámci trilogie dílem prvním.  

 Největší rozruch ve své době ale způsobil Eduard Limonov svojí knihou „To 

jsem já, Edáček“, kde dle Hraly „posunul hranici tabu až k nulovému bodu.“108 Kvůli 

tomuto dílu bývá často zapomínáno jak na ostatní knihy, tak na autorovu další 

politickou dráhu.  

Samotný název je autorova trýznivá vzpomínka na bývalou ženu, vidíme zde 

jinojazyčnou podobu jména „krásné božské Heleny“. Jelena (už bez něj) udělala 

kariéru pařížské fotomodelky a novým sňatkem s bohatým Američanem (jeden 

z důvodů, proč Limonov nenáviděl Ameriku, bylo to, že právě Američan, ten bohatý 

„chlápek“, co mu odloudil ženu) přidala ke svému jménu přídomek starobylého 

italského šlechtického rodu. Mimo jiné byla též básnířkou, vydala knihu „To jsem 

já, Jelena“, v tomto světle je titul Limonovova díla zjevnou aluzí na sbírku jeho 

bývalé ženy.  
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Jedná se z velké části o autobiografické vyprávění básníka, které se 

odehrává v Rusku, posléze v Americe, kam je hrdina nucen odejít. Velice se mu 

stýská po rodné zemi. „Hlavním smyslem díla bylo vytvořit novou prózu, rozbíjející 

dosavadní normy ruské literatury ve smyslu obsahovém (zvláště sexuálním), 

morálním, estetickém i jazykovém.“109 Sám autor se zde vidí jako rozumem 

oplývající, pohledný, snědý, mladý muž, který se snaží vyjádřit svoji nespokojenost 

s tamějšími poměry. Najdeme zde až narcistní charakterové rysy. 

Jeho přistěhovalecká cesta do Ameriky probíhala jako u mnoha jiných – 

prožívá nástrahy nového domova, které jsou jen mnohonásobně znásobeny jeho 

povahou. Edáček bydlí v hotelovém pokoji, pobírá welfare, nemá žádné finanční 

prostředky kromě výdělku z příležitostných menších brigád žije takřka ze dne na 

den.  

Dostává se do bližšího kontaktu s newyorským podsvětím, s dealery drog, 

homosexuály, s nezaměstnanou černošskou komunitou. Zážitky, které jsou v knize 

tak barvitě popsány, ho však utvrzují v předsvědčení, že Amerika není takový ráj, 

jak se obecně soudilo. Je jí velice zklamán a výsledkem je zjištění hrdiny, že zdejší 

realita nemá daleko od života v Rusku.  

Limonov charakterizuje tamější prostředí takto: „Nenáviděl jsem tento svět, 

který dojemná ruská děvčátka píšící verše proměňuje v bytosti zpizděné pitkami a 

narkotiky, v matrace pro milionáře, kteří je vymačkají jako citrón, ale nikdy se 

s těmi hloupými děvčátky neožení.“110 Jedním takovýmto „děvčátkem“ byla i jeho 

krásná bývalá žena.  

Autor v tomto díle vyjadřuje pocit křivdy a hněvu vůči proradnému světu 

bohatých a úspěšných, v raskolnikovských kontextech se objevuje maska Edáčka, 

zhrzeného manžela-milence a básníka, který v laciných hotýlcích snoval svoji 
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pomstu. Sám Limonov tento svůj román označil za román o lásce.111 Ne však o 

lásce homosexuální, Edáček není gay.  

Hlavní hrdina příběhu je kvůli nedostatku lásky své ženy Jeleny, která ho 

opustila kvůli majetnějším mužům, donucen hledat lásku jinde. Sám se 

charakterizuje jako velmi citlivý, tudíž ho i napadne hrát „ženskou“ roli ve styku 

s muži. Mezi vztahy s různými muži, které náhodně potká, jsou i různé nešťastně 

končící vztahy se ženami (levicově orientovanými, židovkami, černoškami). Žádná z 

nich se ale jeho milované Leně nepodobá, žádnou nemiluje tolik jako ji. S Lenou se 

setkává na konci románu, ale nedokáže se k ní přiblížit, pouze jí koupí nové šaty, 

ona v nich ale následně odchází na večeři s bohatým Američanem.  

Edáček není daleko od sebevraždy či od myšlenek na zavraždění své vlastní 

ženy. Tyto nápady ale nakonec zamítá. Všemožně se snaží proniknout do jiného 

světa, experimentuje se sebou samým, jak uvádí Celerová.112 Pro záměr popsat 

danou společnost, zvolil autor poněkud emocionální, syrový jazyk, který je místy 

zpestřen metaforami. Intelektuální myšlenky bychom v textu hledali těžko, to ale 

ani nebylo hlavním cílem autora.   

Můžeme se jen dohadovat, zda autor zamýšlel jako hlavní myšlenku díla 

provokaci. Tuto úlohu jistě stále plní Limonovova kniha ve své vlasti, zatímco ve 

zbytku světa se díky ní stal velice populárním. Kniha může čtenáře vyprovokovat, 

podráždit či jen pobavit. Zatímco mnozí byli pohoršeni, „Edáček“ se stal v evropské 

literatuře velkým fenoménem. Jedná se vůbec o první ruský „americký“ román, 

kde se střetla ruská bezostyšnost s americkou povýšeností.     

 Témata svých knih charakterizuje sám Limonov takto: „Píšu o globálním 

vesmírném neštěstí v lásce k ženě obecně.“113 Je pravda, že ženy v jeho příbězích 

jsou pro hlavní hrdiny jakýmsi neštěstím, a i když někdy přeci jen k chvilkovému 

štěstí dojde, nedopadne to s mladými hrdiny v oblasti lásky zrovna dobře.   
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 Limonov ve svých dílech hledá člověka, hledá sebe sama. V knihách se 

nesnaží jeho hrdinové zapadnout do společnosti, pouze v ní chtějí umět žít, 

využívat to, co společnost nabízí.    
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3 Komparace obou autorů114 
 

 Oba autoři jsou natolik rozdílní v mnoha směrech, že nám zůstává jen 

několik bodů, ve kterých je můžeme porovnat. Dle mého názoru je nezbytné začít 

životy autorů, ze kterých čerpali zejména příběhy pro svá díla.  

Původ autorů 

 Když se podíváme na prostředí, ve kterých jak Limonov, tak Dovlatov 

vyrůstali, odkud pocházeli, hned na první pohled nás upoutá povolání rodičů. 

Zatímco Dovlatov byl zřejmě předurčen k umělecké dráze (matka byla herečkou, 

otec režisérem), u Limonova bychom spíše čekali vojenskou dráhu po vzoru jeho 

otce.  

Vzdělání 

 Jak jsem již uvedla výše, Limonov vychodil pouze osm let povinné školní 

docházky, poté se sebevzdělával sám. Dovlatov sice došel ve vzdělání dál, nicméně 

byl za studií kvůli špatnému prospěchu vyloučen, následně odveden do armády. 

„Velké město“ 

 Dovlatov se dostal po krátké době do Leningradu, kde poté studoval na 

univerzitě, pronikl velice brzy do uměleckého okruhu lidí. Můžeme tedy říci, že měl 

snazší začátek než Limonov.  

Ten velice toužil po tom, aby se dostal do Moskvy. Což se mu nakonec přes 

všechny překážky povedlo, ale nebylo to tak v raném věku jako Dovlatov do 

Leningradu. Pronikl do uměleckých kruhů až o něco později.   

Povolání 

 Když byl Dovlatov v armádě, sloužil jako strážný v táboře s kriminálními 

živly. Postupně z drobných zápisků vznikají humorné povídky. Veliký vliv na 
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spisovatele měla i práce průvodce v Puškinově památníku. Největší důraz kladl ale 

na práci novináře – jeden čas pracoval jako korespondent v estonském Tallinnu, 

významné bylo jeho působení v roli hlavního redaktora v časopise „Nový 

Američan“. Dovlatov našel své příznivce, kteří četli a vydávali jeho díla ještě za jeho 

života. Mnozí si taktéž oblíbili jeho autorská čtení v rozhlase. 

 Limonov již jako mladý pracoval v továrně, po vysněném přestěhování do 

Moskvy pracoval jako krejčí. Následně v emigraci vystřídal několik profesí – např. 

číšník, obsluha výtahu, prodejce narkotik, účetní. Za působení v New Yorku byl po 

krátkou dobu korespondentem „New York Times“, ve své novinářské dráze je ale 

úspěšnější ve Francii, která mu byla bližší než Amerika. Po návratu do vlasti po 

rozpadu Sovětského svazu se začleňuje a aktivně zapojuje do politického života.  

Rok a způsob emigrace 

 Limonovovi bylo poté, co mu byla nabídnuta spolupráce s KGB, kterou 

odmítl, doporučeno odejít z SSSR. Stalo se tak v roce 1974, jeho cílem se stal New 

York, kde se ale necítil šťastný. Amerika ho v mnoha věcech zklamala. Více jako 

spisovatel se cítil ve Francii, kam emigroval po pěti letech strávených v New Yorku. 

Na rozdíl od Dovlatova, který zemřel v roce 1990 v emigraci, se Limonov do své 

původní vlasti vrátil.  

 Díky publikacím v samizdatu emigroval Dovlatov v roce 1978 přes Vídeň do 

Spojených států, kde zůstal až do své smrti.  

Touha stát se slavným 

           Oba spisovatelé se stali slavnými, ačkoli ne oba po slávě toužili. Limonov za 

ní cíleně jel do „bělokamenného města“ z rodného Charkova. Dovlatov se netoužil 

zařadit mezi velikány, chtěl pouze psát literaturu pro masy, vydělávat si literaturou, 

být čtený. Jemu se to za života, na rozdíl od Limonova, povedlo. 

Přijetí v nové „vlasti“ 

 Jak jsem zmínila již výše, Dovlatovovi se ještě za života podařilo to, o čem 

sní každý spisovatel – být čten, překládán, vydáván jako žijící autor. Ačkoli úspěch 
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nepřišel tak záhy, jak si představoval, Dovlatov se ho přeci jen dočkal, a stal se tak 

po Nabokovovi druhým ruským spisovatelem, který zde prorazil. S tím rozdílem, že 

Dovlatov psal v ruském jazyce.  

 Jiná situace byla u Limonova. Limonov si připadal Amerikou nepochopen, 

nedoceněn. Sám v ní prožil krizi, nenašel zde své místo, necítil se ve Spojených 

státech jako doma. I z osobních důvodů cítil k Američanům zášť. Když popisoval ve 

svých románech americké prostředí, nepovažoval Ameriku za nový domov, byla 

pro něj stejným peklem jako Sovětský svaz. Až v Paříži našel klid pro tvůrčí psaní a 

hlavně zde našel vydavatele svých knih. Možná se celý život cítil více Evropanem, a 

proto byl pro něj pobyt v emigrantské Paříži přívětivější než v USA.  

 Limonov se stal velice populární za hranicemi, nenechával nikoho klidným. 

Vyvolával jak negativní reakce, tak i velice pozitivní. Dovlatovovi chybělo málo a 

stal se žijícím klasikem. Dokázal se svým psaním i živit, ačkoli v té době nemůžeme 

mluvit o ohromných honorářích, Dovlatov byl přesto obdivován za svého života. 

Jeho smrt mu paradoxně v následném zvýšení popularity pomohla.  

Role disidenta 

 Oba spisovatelé měli kritický pohled na disidentství. Ani jeden z nich se 

neocitl daleko od své země dobrovolně. Ani jeden nechtěl nikterak zbrojit proti své 

bývalé vlasti. Oba hledali nový život, který jim byl nabídnut, nezapomněli však na 

svůj rodný jazyk ani kulturu. Oba psali v ruském jazyce, jiným psát odmítali, jiný 

jazyk se ani učit nechtěli.  

Další život 

 Pro mnohé byla nečekaná Dovlatovova smrt velkou ztrátou. Spisovatel 

napsal celou řadu vynikajících povídek a je zcela jisté, že by svoji tvorbu ještě 

rozšířil. Čtenáři na celém světě jsou bohužel o toto ochuzeni. 

  Limonov se narodil zhruba ve stejném období jako Dovlatov, dnes je 

politikem ve středním věku, který se rozhodl kandidovat na prezidenta v příštích 

prezidentských volbách (v roce 2012). Dle mého názoru je již o příštím prezidentovi 
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ale rozhodnuto a Limonov se jím nestane, naopak by se dalo předpokládat, že 

pokud neuspěje, čeká ho možná další etapa života v emigraci.115 Jeho silné opoziční 

názory a kniha vydaná proti bývalému prezidentovi Ruské federace a nynějšímu 

premiérovi jsou pro tuto domněnku více než pádným důvodem.  

Short stories x Próza 

 Oba autoři psali velice specifickým stylem. Každý si vybral ale pro svou 

tvorbu jiný žánr. Limonov se od básní přes prózu dostal až k psaní žurnalistických 

postřehů, k politickým tématům. Jeho charakteristickým žánrem je ale román. Ve 

srovnání s Dovlatovem se věnuje více popisům prostředí, chce navodit ve čtenáři 

tu správnou a pro jeho knihy tolik typickou atmosféru.  

 Dovlatov nutí čtenáře nechat se vést autorovými myšlenkami. Nemá ve 

svých dílech ani náznak morálního ponaučení, nechce po svých obdivovatelích nic 

jiného, než aby se nad jeho knihami bavili. Sám věděl, že je nepouštějí z ruky. 

Nezatěžuje čtenáře dlouhými popisy okolního světa. On psal pro masy, každý 

čtenář se v díle našel nebo minimálně našel příběh někoho známého, příbuzného, 

proto Dovlatov nemusel prostředí rozsáhle popisovat.      

Autobiografie v díle 

 Oba autoři čerpali ze svých životních zkušeností a zážitků. Každý se vrací ve 

vzpomínkách v dílech do své minulosti, kterou se snaží čtenáři přiblížit. Hrdinou je 

vždy spisovatel sám, ať už s částečně pozměněným, či nezměněným jménem.  

 Limonov píše zpočátku o hrdinovi Savenkovi, což bylo jeho původní 

příjmení, než přijal pseudonym.  

 Jednotlivé životní etapy jsou zpodobněny ne úplně věrně podle historické 

skutečnosti, snad se záměrem a touhou autorů, aby se situace odehrávala o něco 

dříve či naopak později, ale to je vcelku nepodstatný detail, na vykreslení 

atmosféry to kouzlu knih neubírá.  

                                                           
115

 Limonov by se tak stal součástí dvou emigračních vln, můžeme-li současné odchody Rusů za 
hranice považovat za „čtvrtou“ vlnu ruské emigrace. 



 

57 
 

 Kdybychom se zaměřili na díla obou autorů, vyskládáme z nich – bez ohledu 

na pořadí, ve kterém vznikly – biografie sestavené z příběhů, které mapují životy 

spisovatelů, jejich šťastná či naopak neklidná období. 

Hlavní hrdinové 

  Hlavními hrdiny obou autorů byli oni sami. Snad jen pozměněné jméno 

mohlo čtenáře trochu zmást, ale tolik podobné osudy hlavních postav s  životy 

autorů jsou čtenářům zřejmé. Zajímavé je i přetékání postav z jednoho díla do 

druhého.  

Zobrazení společnosti v tvorbě 

 Dovlatov byl považován za novodobého kronikáře ruské Ameriky, který 

s jistou dávkou ironie popisuje nově přibyvší emigranty ve Spojených státech. Jeho 

styl byl vřele přijímán, protože pravdivě a s nadmírou humoru přinášel čtenářům 

nejrůznější životní situace, které se mohly stát i jim. Dovlatov neměl rád lidi něčím 

výjimečné, rád psal o středním proudu, o běžných lidech, které potkával denně, 

kteří byli jeho přáteli, s nimiž se vídal.  

 Limonov do svého díla promítl své postavení životního outsidera – bravurně 

popisuje americké podsvětí se všemi dechberoucími detaily, které sám čtenář 

možná ani znát až tak dopodrobna nechce, na druhou stranu jsou pro něj přece jen 

některé autobiograficky popsané pikantnosti z Limonovova života zajímavé. 

Motivy a tematika děl 

 Jak Limonov, tak Dovlatov psali o složité době, která se odrazila na způsobu 

života emigrantů. Sami otevřeně zobrazují tři dominantní motivy – pití, ženy a 

sexu. Některé popisy či historky jsou natolik autentické a na danou dobu otevřené, 

že bychom je spíše zařadily do postmoderní současnosti. Zvláště Limonov byl 

v tomto směru velice nadčasový.  

 Spisovatelé nepíší o jakémsi výjimečném člověku, píší o běžném jedinci 

z davu, o tom průměrném, který čtenáře podle nich zajímá nejvíce. Ten nechce číst 

o elitě, nechce být svým postavením po přečtení knihy znechucen. Naopak oba 
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vyzdvihli střední třídu, proto měli posléze takové ohlasy na své knihy, protože psali 

o prostých lidech.  

Jazyk  

 U obou najdeme velice osobitý styl psaní. Ať už se podíváme na 

Dovlatovovy krátké a strohé věty, které čtenáře vtahují do děje, či Limonovovův 

poněkud ostřejší slovník a do detailů zabíhající popisy jeho osobních zkušeností 

s narkotiky či sexem.  

 I když se můžeme stavět k Limonovovým popisům negativně, nemůžeme 

mu upřít smysl pro barvitost jazyka. Sám jazyk je poměrně vulgární, ale jak jinak by 

vystihl prostředí, o kterém psal, pomocí eufemismů a poetismů jistě ne.  

 V Dovlatovových dílech najdeme také ne úplně spisovný jazyk. Chtěl ho 

rovněž více přiblížit lidem, oprostit se od zbytečných složitostí, které by běžnému 

čtenáři bránily v porozumění. Snad je nám bližší tím, že vše je zabaleno do ironie a 

do humorného stylu, kdežto Limonov čtenáři „servíruje“ jeden popis za druhým.  

 Dovlatov měl velice zvláštní rytmus svých povídek. Sám byl zainteresován 

v umění – kreslil, zajímala ho hudba. Také proto se snažil, aby byla jeho slova ve 

větách a v povídkách rytmicky srovnána.     

Nejznámější dílo 

 Oba autoři se zapsali do povědomí čtenářů výrazně odlišnými díly. 

Dovlatovův „Kufr“ je soubor povídek o přistěhovalcích v Americe, v nichž 

humorným způsobem popisuje atmosféru mezi novými ruskými občany Ameriky. 

Naopak Limonov popisuje svého Edáčka jako člověka-outsidera zklamaného 

Amerikou, vysněnou zemí, která se tolik neliší od místa, ze kterého byl donucen 

odejít.  
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo pojednat o životě a díle dvou vybraných autorů 

třetí vlny ruské emigrace a jejich vztahu k emigraci jako takové. Zatímco oba, jak 

Sergej Dovlatov, tak i Eduard Limonov, získali ve světě značnou popularitu a věhlas, 

u nás je ještě čtenář téměř neměl možnost objevit. Jejich dílo řadíme do novější 

ruské emigrantské literatury a mojí úlohou bylo poodkrýt jejich životní osudy a 

pokusit se o základní rozbor a srovnání jejich literárních počinů. 

 Politická situace, v jejímž důsledku oba autoři byli přinuceni opustit svou 

rodnou zemi, zákonitě vedla k provázanosti jejich tvorby s angažovaností v některé 

z forem veřejného života. Aby uspěli jako spisovatelé, oba se dostali, i když 

rozdílnými cestami a metodami, k aktuálním politickým tématům a – zejména 

v případě E. Limonova – i k politickým ambicím. Spojujícím prvkem, poměrně 

častým u autorů v dějinách soudobé literatury, je u obou literátů práce 

žurnalistická.  

 Spisovatelskou dráhu, profesní i rodinný život obou jmenovaných zásadním 

způsobem ovlivnila skutečnost, že prožili podstatnou část svého života mimo 

rodnou zem. Byli nuceni od počátku změnit svůj životní styl, vyrovnávat se 

s okolnostmi, které byly často nepříznivé, ať už z hlediska ekonomického, nebo 

sociálního. Nepochybně však byla důsledkem výše uvedeného inspirace a tvůrčí 

zaujetí pro písemné vyjádření pocitů a vzpomínek, které vyústilo v zajímavá 

literární díla, zasluhující pozornost současného čtenáře.  

Jedná se o literární díla, která sice svým autorům pravděpodobně Nobelovu 

cenu za literaturu nevynesou (zesnulému Dovlatovovi už ani nemohou), ale která 

jsou bezesporu přínosná, mají velkou výpovědní hodnotou, zobrazují reálný život 

bez příkras a v celé jeho syrovosti. Charakteristickým spojujícím rysem poetiky 

obou autorů je autobiografičnost jejich tvorby. Přestože jsou oba natolik rozdílní, 

nacházíme zde přeci jen něco společného.  
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Nezakládají si na kráse a stylu používaného jazyka, jakoby oba záměrně 

ignorovali možnosti, které skýtá bohatost ruské řeči, a soustředili se na autentický 

obraz komunikace v daném čase. Autoři neidealizují, nepředkládají čtenáři vize 

budoucnosti ani ideály k následování. Nerozebírají příčiny dějů, ani otázky víry či 

etiky. Ponechávají na čtenáři, aby hodnotil a domýšlel souvislost a nalezl poselství, 

které je možná dobře ukryté v dílech zmíněných v této práci.    
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Резюме 
 

 Третья волна эмиграции пришла, после двух предыдущих, в конце     

70-ых лет. Она не была так значительна и настолько не сосредоточило 

внимание на нее, но мы не можем из-за этого ее считать менее значительной. 

Предлагаемая работа приоткрывает современному читателю в Чехии менее 

знакомых авторов Эдуарда Лимонова и Сергея Довлатова. Творчество этих 

писателей несомненно относится к современной литературе, даже на ряду с 

такими великими литераторами, как Владимир Набоков и Александр 

Солженицин. Хотя мнение об авторе Эдуарде Лимонове может быть 

несколько упало в глазах читателя  после его политических действий.  

Лимонов и Довлатов ушли со своей родины не по своей воле, они 

должны были начать с самого начала, в совсем других условиях, в чужой 

стране. Их жизни наполнены разными перипетиями и благодаря 

автобиографическим чертам в их работах отражающих этот опыт, были 

созданы уникальные произведения, которые и в сегодняшние дни часто 

обсуждаются. Мало какому автору удается пробить себе дорогу в чужих 

литературных кругах. Довлатову это удалось, уже при жизни. Его 

преждевременная смерть бесспорно значит огромную потерю. Учитывая его 

талант несомненно возможно было ожидать его дальнейшее развитие. 
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Summary 
 

After two waves of Russian emigration a new one arrived at the beginning 

of the seventies. Even though it was not as significant as the two preceding ones, it 

shall not be considered as insignificant. For a present day reader, this thesis shall 

discover two, in our country, rather unknown authors – Sergej Dovlatov and 

Eduard Limonov. The work of both aforementioned writers went down to the 

history of modern literature, alongside giants such as Vladimir Nabokov or 

Alexander Solženicyn. The reputation of Eduard Limonov as seen through the eyes 

of the reader is deteriorated by his later political involment. 

Both writers left their homeland unwillingly. They were forced to start 

again in completely different conditions. Their lives full of difficulties are reflected 

in the autobiographical features and thanks to them unique works that could be 

discussible even today were written. Only few authors are successful on foreign 

literary scene. Dovlatov managed to do so still during his life. His sudden death is 

surely a great loss, because if his talent is taken into consideration, it might have 

been expected that his work would develop further. 
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Přílohy 
 

Příloha 1: Etymologický původ slova emigrace 

 

V Historicko-etymologickém slovníku současného ruského jazyka 

Černycha116 najdeme heslo emigrant popsané takto:  

 „лицо покинувшее свое отечество и переселившееся в другую страну 

по политическим, экономическим или иным причинам“. Женск. эмигрантка. 

Прил. эмигрантский, -ая, -ое. Сущ. устар. эмигрантщина это то же, что 

эмиграция. В русском языке слово эмигрант употр., вероятно, с конца ХVIII в. 

Неоднократно встр. в журнале «Вестник Европы» за 1803 г. (№ 13, с. 82 и др.).  

Слово эмигрант заимствовано из западоевропейских языков. Источник 

распространения на Западе - французский язык. Ср. франц. (с 1780 г.) émigrer - 

«переселяться» (после Французской революции конца ХVIII в.) 

«эмигрировать», отсюда émigrant, получившее (наряду émigré) широкое 

распространение во Франции, особенно в 90-х гг. ХVIII в. Раньше других слов 

этой группы (с 1752 г.) появилось émigration «эмиграция» из латин. emigratiō, 

от emigrō - «выселяюсь», "переселяюсь откуда-л." *ср. «меняю 

местопребывание», «изменяюсь» (отсюда рус. миграция  - «передвижение», 

«перемещение»)+. Из французского: нем. Emigránt, Emigratión, emigrieren; 

англ. emigrant, emigration, emigrate и др.“ 
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 ЧЕРНЫХ, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 том. 
Москва: Медиа, 2007, s. 447 
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Příloha 2: Sergej Dovlatov117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 (S tatínkem)      Obrázek č. 4  

 

 

Obrázek č. 5 (S. Dovlatov s M. Mironovou  Obrázek č. 6 (Pamětní deska, kde 

  a Asjou Pekurovskou)   žil S. Dovlatov – ul. Rubinštejna 23) 
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 Fotografie jsou převzaty z fotografické přílohy КОВАЛОВА, А., ЛУРЬЕ, Л. Довлатов. Санкт-
Петербург: Амфора, 2009. 
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Příloha 3: Eduard Limonov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 (Skupiny umělců, kterými se E. Limonov obklopoval) 
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Obrázek č. 8 (Jedna z partnerek E. Limonova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 (Vojenská angažovanost – redaktorem časopisu s vojen. tematikou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 (Před domem v Charkově, kde strávil své mládí) 

 


