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1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je Bulgakovův román Mistr a Markétka a jeho české 

překlady. V první části naší práce přiblížíme život a tvorbu autora tohoto pozoruhodného díla. 

V další části se budeme věnovat samotnému románu, jeho charakteristice a rozboru 

moskevského a jeruzalémského příběhu. Těžištěm práce bude translatologická analýza 

překladů Aleny Morávkové a Libora Dvořáka, v níž se budeme zabývat převodem reálií a 

volbou lexikálních prostředků. Budeme vycházet z detailního rozboru textu s cílem zjistit, 

nakolikjsou zachovány nebo porušeny autorovy myšlenky a úmysly. 

Předpokládáme, že překlad L. Dvořáka bude poměrně inovačním a odlišným od 

překladu A. Morávkové, neboť každý překladatel má poněkud odlišné pojetí i styl. Rozdíl se 

mimojiné projeví v odlišném převodu reálií a lexikálních prostředků. 

Na závěr pak shrneme veškeré poznatky a rovněž doplníme charakteristiku obou 

překladů. 

1.1 Mistr a jeho Markéty -život a tvorba Michaila Bulgakova 

V této části bychom chtěli přiblížit osud Michaila Bulgakova, neboť se domníváme, že 

je velmi důležité pochopit život autora, abychom dokázali lépe pochopit význam jeho 

posledního románu. Po celý život Bulgakova ovlivňovaly události, které se pak odrazily v 

románu Mistr a Markétka, o němž je známo, že je zčásti autobiografický. Načrtneme zde 

určité paralely života samotného spisovatele a události odehrávající se v jeho díle. 

Michail Afanasjevič Bulgakov se narodil v Kyjevě 3. (15.) května 1891 a byl pokřtěn 

v kyjeva-podolském chrámu Povýšení sv. Kříže. Jeho patronem se stal archanděl Gabriel, 

patron Kyjeva. Město s četnými historickými památkami, Kyjevo-pečerským klášterem a 

tisíciletou tradicí mělo obrovský vliv na fantazii budoucího spisovatele. 

Otec Afanasij Ivanovič (1859-1907) byl profesorem teologie v kyjevské duchovní 

akademii. Zároveň také přednášel v dívčím ústavu a působil jako cenzor francouzských, 

anglických a německých knih. Kromě těchto jazyků ovládal latinu, řečtinu a četl literaturu 

všech slovanských národů v originálech. Právě otec měl velký vliv na formování názorů a 

osobnosti mladého Michaila a zájem o duchovno se odrazil v jeruzalémských kapitolách 

románu MaM. Matka Varvara Michajlovna, rozená Pokrovská (1869-1922), byla učitelkou. 

«MaMa, cBeTJia5I KoponeBa», těmito slovy ji popsal její prvorozený syn. 1 Toto oslovení také 

1 fleTeniiH B.: )l{If3Hh EynraKoBa. ,[(orriicaTb paHhrne, qeM yMepeTh. MocKBa, ~eHrprroniirpa<P 2000. c. 14 
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najdeme na stránkách MaM, zde je ovšem určeno Markétě. Michail byl nejstarším synem 

Bulgakovových. Měl čtyři sestry a dva bratry. 

V roce 1900 začal navštěvovat přípravnou třídu Druhého kyjevského gymnázia. O rok 

později byl přijat do Prvního kyjevského mužského Alexandrovského gymnázia, kde 
, 

studovaly děti ruské inteligence. Uroveň výuky byla vysoká, mezi učitelským sborem byli 

také vysokoškolští pedagogové. 

Rodina Bulgakovových žila bohatým kulturním a společenským životem, jak bývalo u 

předrevoluční ruské inteligence zvykem. Hlavní roli při výchově dětí hrála matka, žena na 

svoji dobu velmi vzdělaná a nezávislá. Byla to ona, po níž Michail zdědil lásku k hudbě 

(v dětství se zabýval myšlenkou stát se operním pěvcem) a ke knihám. V domácí knihovně 

byla k dispozici ruská i světová klasika, knihy pro děti, moderní literatura a časopisy. Rodina 

často jezdívala do Buče, kde měla velký prostorný dům. Zde se hrávalo domácí divadlo. 

Michail pro něj psal svoje první skeče i scénky a s úspěchem vystupoval i jako herec. 

Společně s rodinou a přáteli navštěvoval divadelní představení, koncerty symfonické hudby či 

operu. Svoji nejoblíbenější, Fausta, podle slov sestry Naděždy viděl jedenačtyřicetkrát? 

Idylické chvíle však narušila tragická událost. V roce 1906 Michailova otce postihla 

tehdy nevyléčitelná nefroskleróza, jeho stav se rychle zhoršoval a v roce 1907 zemřel. 

Nehledě na nelehkou materiální situaci však matka dokázala zajistit dobré vzdělání pro 

všechny svoje děti. Michail si uvědomoval postavení nejstaršího syna v rodině a snažil se 

pomáhat ze všech sil. Zasažen otcovou smrtí dospěl dřív než jeho spolužáci. 

Po absolvování gymnázia se Michail rozhodl pro povolání, které mělo v jeho rodině 

tradici a přihlásil se na lékařskou fakultu Kyjevské univerzity. Léta strávená na fakultě byla 

bouřlivým obdobím Bulgakovova života. Zasahovaly do něj události obecné i soukromé. 

První úzce souvisely s neklidnou atmosférou Ruska po revoluci 1905, druhé se zrodily 

jednoho letního dne roku 1908, kdy byla sedmnáctiletému Michailovi představena o rok 

mladší gymnazistka ze Saratova Taťjana Lappa- Tasja. Přes nepřízeň rodičů se Tasja v dubnu 
v 

1913 stala Michailovou ženou. Zivot mladých manželů byl více než bohémský, přes den 

navštěvovali výstavy, po večerech divadelní představení, koncerty a pak dlouho do noci 

bloumali městem. O to, jak zabezpečit sebe a ženu se Michail starat nemusel, náklady na 

živobytí pokrývaly peníze Tasjina otce, které své dceři i po sňatku posílal. 

Po vypuknutí I. světové války mladý Bulgakov přerušil studia a přihlásil se jako 

dobrovolník na frontu do polního lazaretu v Saratově. V roce 1916 Michail dokončil studia 

2 Tamtéž, str. 20 

2 



medicíny a ještě bez diplomu odjel praktikovat do polní nemocnice v Kamenci-Podolském a 

poté v Černovcích. Byla válka, raněných přibývalo, lékařů byl nedostatek. Tasja, která jej 

nikdy neopouštěla, odjela s ním. Jako milosrdná sestra pomáhala při operacích. Když 

Bulgakov obdržel lékařský diplom, byl přesunut do týlu, do vesnice Nikolskoje, kde se stal 

lékařem v malé nemocnici. Tehdy bylo zcela běžné, že mladé lékaře umísťovali do zemských 

nemocnic, aby zastupovali své starší kolegy, jejichž zkušenosti byly více zapotřebí při 

záchraně životů na frontě. V létě 1917 se při ošetřování jednoho ze svých pacientů nakazil 

záškrtem. Bylo nezbytné aplikovat speciální sérum, po němž však nastaly nečekané 
v 

komplikace vyvolané bouřlivou alergickou reakcí Michailova organismu. Zivot se pro něj stal 

nesnesitelným utrpením. Silné bolesti a svědící vyrážka mu nedovolily spát, oteklý obličej 

připomínal člověka, kterého pobodaly včely. Jedné ze zoufalých nocí poprosil Tasju, aby mu 

píchla morfium. Během několika dní vyvolaly opakované dávky morfia efekt, který nečekal a 

nepředpokládal. Mladý Bulgakov se stal na narkotiku závislý. 3 V září 1917 je přeložen do 

vjazemské městské zemské nemocnice. Toto období jeho života se odrazilo v Zápiscích 

mladého lékaře ( 1926). 

V únoru 1918 byl doktor Bulgakov kvůli nemoci osvobozen od vojenské služby a 

spolu s Tasjou se vrátil do Kyjeva, kde si otevřel soukromou venerologickou ordinaci. 

Michailův zdravotní stav se však nelepšil. K morfiovým injekcím přibyly ještě valeriánové 

kapky - opium. Pil je přímo z lahve. Tasja se mu různými způsoby pokoušela v přístupu k 

narkotikům zabránit, avšak účinek této taktiky byl vždy jen dočasný. Přesto především jí, ale 

také I. P. Voskresenskému, matčině druhému manželovi, vděčí za to, že se ze závislosti 

vyléčil. Mladý Bulgakov si uvědomoval, jak moc pro něj znamená jeho žena, kolik pro něj 

obětovala a jak moc mu pomáhala. Svědčí o tom několik vět z dopisu, který poslal matce: 

«TaCbKHHa IIOMOIIJ.b ,[(JIH MeH5I He IIO,[(,[(aeTC51 ~eTy ... » 4 

Bulgakov byl dobrým lékařem, proto, když vypukla občanská válka, o jeho služby 

usilovaly obě bojující strany. Počátkem roku 1919 je mobilizován do Petljurovy armády 

Ukrajinské národní republiky, ale podařilo se mu uprchnout. Na podzim se dostává do 

Děnikinovy armády, s níž jako vojenský lékař odjíždí na Kavkaz. Mladý doktor však zůstával 

věrný humanistickým ideálům a nepřijal krutost petljurovců ani bělogvardějců, o níž později 

píše v románu Bílá garda v povídkách Nálet a V noci z 2. na 3., ale i v divadelních hrách Dny 
, 

Turbinových a Utěk. Bulgakov poctivě plnil své lékařské povinnosti, ale v jeho srdci stále 

narůstal protest proti nedobrovolné spoluúčasti na válečných krutostech a zločinech. 

3 Ryčlová, I.: Michail Bulgakov jinak než z literární encyklopedie. Revue Politika 2/2004 
4 PoccMiícKaR ra3eTa. M. A. EyJiraKoB-oqepKM M. qepKaiiiMHoií. ITapaiiJieJIM cy,ne6: MacTep H TaThHHa. 
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Ve Vladikavkazu na přelomu let 1919/1920 opouští Bulgakov řady Děnikinovy 

armády a navazuje spolupráci s místními novinami. První povídku napsal na podzim roku 

1919. V zimě 1919/1920 píše několik povídek a fejetonů. 

Rozhodnutí věnovat se psaní naplno vyvolala nechut' být nadále součástí válečných 

konfliktů. Už dávno ho přitahovala literatura a divadlo. Zanedlouho před ústupem 

bělogvardějců z Vladikavkazu Bulgakova postihlo onemocnění tyfu, které mu nedovolovalo 

stáhnout se společně s nimi. Cesta by totiž znamenala jistou smrt. Když se na jaře roku 1920 

uzdravil, město se již nacházelo pod kontrolou Rudé armády. Konec občanské války 

znamenal pro budoucího spisovatele konec iluzí o návratu starých časů. Musel mít velkou 

dávku odvahy, když se v tomto složitém období rozhodl nadobro zanechat medicíny, aby se 

mohl věnovat výhradně literatuře. Zahajuje spolupráci s vladikavkazským odborem osvěty a 

umění. Píše hry pro osetinské a ingušské divadelní skupiny. Nejznámější dochovanou hrou je 

divadelní hra Synové muly. Celkově lze divadelní hry tzv. ,,kavkazského období" označit za 

agitační rychlokvašky5
, které vznikaly především proto, aby si jejich autor vydělal na 

živobytí. Skutečné mistrovství Bulgakova-dramatika bychom v nich zatím hledali marně. Sám 

Bulgakov později napsal: «51 Haqarr ,npaTb pyKorrHcb. Ho ocTaHOBHncH. lloToMy qTo B,n;pyr, c 

He06bJqaŘHOŘ qy,n;eCHOŘ HCHOCTbiO, C006pa3HJI, qTO rrpaBbi rOBOpHBillHe: HaiiHCaHHOe Hellb3H 

yHJiqTO)l(HTb! ITopBaTb, C)J(eqb ... OT n10,n;eií cKpbiTb. Ho OT caMoro ce6H - HHKOr,IJ;a! Konqeno! 

HeH3rna,n;HMO. 3Ty H3YMHTeJibH)'IO lliTYKY H coqHHHn. Konqeno! .. »6 O mnoho let později 

Bulgakov ústy Wolanda pronese stejný verdikt «PyKonucu He zopJZm!», který se dnes stal 

aforizmem. Začínající spisovatel si již počátkem dvacátých let uvědomoval, že své stopy 

v životě zanechávají jakákoli díla, včetně těch nepovedených. Později, s odstupem času 

Bulgakov popisoval svoje literární začátky slovy: «)KHn B .uaneKoií rrpoBHHI(HH H rrocTaBHn 

na MeCTHOŘ cu;ene TPH rri>eci>I. Brrocne,n;cTBHH B MocKBe B 1923 ro,n;y, rrepeYIHTaB HX, 

ToporrnHBO yHHqTO)KHJI. Ha,n;eiOCb, qTo HHr,IJ;e HM O,IJ;Horo 3K3eMnnHpa MX He ocTanocb.» 7 Ve 

vladikavkazském divadle inscenuje hry Sebeobrana či Bratři Turbinové. Zde rovněž začíná 

psát Zápisky mladého lékaře. Zážitky z Vladikavkazu pak posloužily jako materiál pro 

povídku Zápisky na manžetách. 

Roku 1921 odjíždí do Baku, Tbilisi a Batumi. V té době začíná přemýšlet o emigraci, 

ale koncem září se přece jen rozhodl pro odjezd do Moskvy, kde se již nějakou dobu 
v 

nacházela jeho žena. Zivot bez ní si zatím nedokázal představit. Stejně jako dřív žili bez 

5 EyJiraKOB M.A. MacTep H MaprapHTa. CocT.M.SirKOB E. CaHKT-fleTep6ypr, BuTa Hosa 2001. c. 494 
6 www.bulgakov.ru 
7 Petělin, V. : cit. d. s. 8 
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ohledu na to, co bude zítra, chodili do divadla, na výstavy, bloumali po nocích městem. Zivot 

v porevoluční Moskvě však nebyl jednoduchý, největším problémem bylo řešení "bytové 

otázky", s nímž se nová vláda vypořádávala po svém. Po několikaměsíčním pobytu na 

různých ubytovnách, se Michail s manželkou stěhují do bytu č. 50 v Sadové ulici. Památná 

adresa, kde se usadil Woland se svoji suitou. 

Počínaje jarem 1922 se Bulgakovovy texty pravidelně objevují na stránkách 

moskevských novin a časopisů. Pracuje v LITO, později v Obchodním a průmyslovém 

věstníku. Začíná spolupracovat s redakcí HaKaHyHe (V předvečer). V příloze je otištěna první 

část Zápisků na manžetách, povídky Krvavá koruna, V noci z 2. na 3. aj. Roku 1923 začíná 

spolupracovat s časopisem fy,noK (Siréna) a stává se členem redakce. Seznamuje se 

redaktorem N. S. Angarským z vydavatelství He)J;pa (Nědra), kde o rok později vychází jeho 
v 

Diaboliáda. Pracuje na románu Bílá garda. V časopise PoccHH (Rusko) je otištěná druhá část 

Zápisků na manžetách. 

Přes všechny počáteční existenční potíže, kdy neměli ani na kousek chleba a těžce 

chudokrevná, hladem vyčerpaná Tasja ležela s pohledem upřeným ke stropu, se poměry u 

Bulgakovových stabilizovaly. Michail si pořídil elegantní oblek a žluté lakýrky, a aby byl 

obraz, k němuž směřoval, úplný, opatřil si cvikr (tento módní doplněk je rovněž 

nepostradatelným atributem Korovjeva-Fagota). Mohlo by se zdát, že podmínky pro to, aby 

mohli s Tasjou konečně začít v klidu žít, byly splněny. Opak byl však pravdou. Klid 

rodinného života bylo to poslední, po čem Bulgakov, od roku 1923 profesionální spisovatel 

pohybující se nyní v prostředí moskevské umělecké bohémy, toužil. Na jednom z večírků, 

pořádaném na počest emigrantů navrátivších se do sovětského Ruska, mu byla na počátku 

roku 1924 představena čerstvě rozvedená Ljubov Bělozerská. Pro Bulgakova představovala 

zjevení z jiného světa: nádherná, zářící oči, rozevláté vlasy vonící cizokrajnou Paříží. 8 Tato 

známost nezůstala bez odezvy a za čtyři měsíce, v dubnu 1924, byl Bulgakov s Tasjou 

rozveden. Extravagantní tanečnice Ljubov Bělozerská hovořící plynule francouzsky splňovala 

Bulgakovovy požadavky na reprezentativní ženu do společnosti mnohem lépe než pro domov 

založená Tasja. Tak skončila první láska velkého spisovatele - láska "Mistra a jeho první 

Markéty". Ve spisovatelově srdci však Tasja zůstala po zbytek života a v roce 1940 umírající 

Bulgakov poslal pro svoji první lásku mladší sestru- chtěl ji poprosit o odpuštění, jenže Tasja 

již odjela z Moskvy. 

8 Ryčlová, I.: cit.čl. 
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V dubnu 1925 se Michail s Ljubou vzali a téhož měsíce Bulgakov dostává nabídku od 

MCHAT na inscenaci románu Bílá garda. V říjnu divadlo požaduje zásadní změny, Bulgakov 

však protestuje a tak hře hrozí stažení z repertoáru. V roce 1926 dokončuje novely Psí srdce, 
, 

Osudná vejce, pracuje na inscenacích Zojčina bytu, Purpurového ostrova, Utěku. O každou 

divadelní hru svádí tvrdý boj s divadelními a literárními úředníky. V roce 1926 přišla první 

domovní prohlídka. Při ní byly Bulgakovovi zabaveny deníky a rukopis novely Psí srdce, 

dílo, jímž byla zahájena řada spisovatelových nepublikovaných děl, v nichž zaznívaly tóny 

opovržení k sovětskému režimu. Uzavírá smlouvu s Divadlem J. Vachtangova na hru Zojčin 

byt. Uzavírá smlouvu na divadelní hry Bílá garda a Zojčin byt s leningradským Velkým 

dramatickým divadlem. S divadlem MCHAT, a později také s Kyjevským Ruským divadlem, 
, 

uzavírá smlouvu na hru Utěk. Při zkouškách Bílé gardy v MCHAT jsou pozměněny a zcela 

vynechávány některé pasáže. Koncem srpna je schválena změna názvu na Dny Turbinových. 

5. října se uskutečnila oficiální premiéra Dnů Turbinových v MCHAT. Hra byla přijata 

s nadšením, ale vyvolala žhavé debaty. První diskuse proběhla hned několik dní po premiéře a 

nesla název Soud nad Bílou gardou. Téma porevolučního osudu ruské inteligence natolik 

popudilo oficiální kritiku, že pro své rozhořčení nenacházela slov. Tak byl vytvořen velmi 

emotivní termín "bulgakovština", jenž byl pohotově aplikován i na autorova dřívější díla, 

v nichž bylo patrné groteskní vidění sovětského života. Největšími kritiky Bulgakova a jeho 

děl byli A. Lunačarskij a O. Litovskij, které Michail Afanasjevič mistrovsky zvěčnil v románu 

MaM v postavě kritika O. Latunského. 

Přes všechny potíže přinesla druhá polovina dvacátých let do Bulgakovova života 

jednu velkou pozitivní změnu. To, po čem od okamžiku, kdy začala jeho putování bez stálého 

obydlí, tak strašně toužil, se stalo skutečností: podařilo se mu pronajmout samostatný malý 

třípokojový byt v tichém domě, v němž měl konečně vlastní pracovnu. Mohli bychom říci, že 

byl šťastný. Jeho nová žena, velmi emancipovaná a vzdělaná, se velmi dobře orientovala 

v literatuře i umění. Jelikož kromě francouzštiny uměla dobře anglicky, pomáhala svému 

muži v literární práci: překládala, zpracovávala historické prameny, bylo-li to potřeba, starala 

se o archiv. Z jejích životních zkušeností čerpal Bulgakov mnoho podnětů, od ní pochází také 

některé motivy, jež se později objevily v románu Mistr a Markétka. Ve společné domácnosti 

měli několik čtyřnohých přátel - psa, několik koček a také malého kocourka Fljušku. Právě 

tento kocour se stal jedním z prototypů Kocoura z románu MaM. « - He rnaniO. HrrKoro He 

TporaiO. IJoqMH5IIO npMMyc ... », když Ljuba četla tyto řádky, vždy se jí vybavila rošťácká 
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tlamička malého kocoura.9 Bělozerská měla na svého muže nesporně pozitivní vliv, na tom 

se shodují všichni pamětníci i literární badatelé. Vnesla do Bulgakovova bohémského života 

určitý řád, podařilo se jí snížit frekvenci jeho citových vzplanutí a eliminovat bujaré noční 

návštěvy literárních přátel. V létě jezdili k moři, v zimě lyžovali. Přesto, nebo právě proto 

spisovatelovo druhé manželství nebylo poslední. 

O masopustu roku 1929 byla manželům Bulgakovovým ve společnosti představena 
v 

manželka důstojníka sovětské armády Jelena Silovská. Tato elegantní dáma navázala s 

Bulgakovovými čilé styky, které později ve vztahu k Michailovi přerostly rámec 

společenských konvencí. V manželství s vysoce postaveným mužem, kde o nic nebyla nouze, 
v 

se totiž stejně jako Markéta z Michailova románu cítila opuštěná. Casem se vžil výklad, že 

reálným předobrazem Markéty Nikolajevny byla právě Bulgakovova třetí žena, která seděla u 

svého manžela a do poslední chvíle obětavě zapisovala vše, co jí slepý spisovatel diktoval. 

Připomeňme však, že láska a milosrdenství, dva motivy dominující v postavě Markéty, nebyly 

vlastní pouze jí. Všechny tři ženy Bulgakovova života inspirovaly a zformovaly obraz 

Markéty, jen první dvě z nich upadly do zapomnění. 

Na konci dvacátých let se Bulgakov nacházel ve složité situaci. Společnost, nad jejíž 

ideologickou bezúhonností ve sféře literární bděly nejrůznější orgány (mj. Hlavní 

repertoárový výbor), začala velmi důsledně eliminovat jakékoli projevy svobodného ducha. 

Nic z toho, co Bulgakov napsal, se nesmělo publikovat ani inscenovat. Sehnat jakoukoli práci 

bylo ve všech případech marné, jeho politický profil mu nedovoloval ucházet se ani o 

manuální profesi. Podobný osud potkal rovněž ústřední postavu z románu MaM. Bulgakov 

však, na rozdíl od Mistra, jenž se všeho dobrovolně vzdává a odchází na psychiatrickou 

kliniku, volí jiné řešení. Protože se nacházel v situaci člověka, jemuž navzdory veškerému 

úsilí nebyla dána možnost zajistit si prostředky k existenci, zůstala poslední možnost, obrátit 

se oficiálním dopisem na místa nejvyšší. Počátkem června 1929 Bulgakov podruhé žádá o 

možnost vycestovat do zahraničí (první žádost o dvouměsíční zahraniční cestu z roku 1928 
, 

byla zamítnuta). Tajemník UV A. P. Smirnov však rozhodl: "Co se týče Bulgakovovy 

žádosti o odjezd do zahraničí, domnívám se, že je třeba ji zamítnout. Pustit jej za hranice 

s takovými názory znamená zvýšit počet nepřátel. Lépe bude ponechat ho zde a instruovat 

9 PoccnňcKaH ra3eTa. M. A. EynraKOB- oqepKH M. qepKarnHHOH. ITapannenn cy;:I:e6: )J{eHIUHHa no HMeHH 
J1I060Bh 
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, 
UV, že je nutné na něm zapracovat a získat jej na naši stranu. Literát je to talentovaný a za tu 

námahu stojí". 10 

Bulgakov se snažil různými způsoby domoci odjezdu za hranice. Koncem září 1929 
, 

píše dopisy tajemníkovi Ustředního výboru pro umění SSSR Enukidzemu a M. Gorkému 

a žádá, aby se za něj na nejvyšších místech přimluvili. A 2. října se rozhodl vystoupit z řad 

Všeruského Svazu spisovatelů (BcepoccHňcKnň Coi03 rrncaTeneň). Tento poslední krok, jímž 

se Bulgakov otevřeně distancoval od režimu, vyvolal okamžitou reakci. Během několika dnů 
, 

s ním vedení MCHA T rozvázalo smlouvu na inscenaci hry Utěk a požádalo o navrácení 

vyplacené zálohy. Reakce Bulgakova je poměrně překvapivá, dramatik začíná psát hru o 
v 

Molierovi (v Cesku známou pod názvem Moliere čili bratrstvo svatoušků, anebo také Svatá 

Kabala), drama o tragickém konfliktu umělce a moci. Touto hrou začíná v Bulgakovově 

tvorbě nová fáze, kdy přítomnost už není reflektována přímo, což v sovětském Rusku bylo 

čím dál nebezpečnější, ale jsou pro ni hledány paralely v minulosti či ve sférách imaginace. 11 

Konec dvacátých let byl temným obdobím nejen pro Bulgakova. Stalinův režim byl 

velmi vzdálen revoluční ideologii z počátku dvacátých let. Spíše než o diktatuře proletariátu 

lze hovořit o diktatuře zla. A právě v tomto období spisovatel začíná psát svůj "román o 

d'áblovi~~ známý pod názvem Mistr a Markéta. 

Počátkem roku 1930 Bulgakov píše bratrovi do Paříže dopisy, v nichž mu líčí svoji 

zoufalou situaci, s manželkou je bez jakýchkoliv prostředků, a žádá o zaslání honoráře za 

román Bílá garda, který vyšel v Paříži. Poté, co se v březnu dovídá o zákazu Moliera, hází do 

ohně několik rukopisů, včetně rozepsaného "románu o d'áblovi" Inženýrovo kopyto. 

Bulgakovovo jméno mizí z tisku i z Velké literární encyklopedie. V naprosto beznadějné 

situaci, se Bulgakov rozhodl obrátit dopisem k sovětské vládě. Základní myšlenkou bylo dát 

spisovateli možnost psát. Jinak byl totiž nucen ke krajnímu řešení, k emigraci. V případě, že 

toto krajní řešení není možné, navrhoval spisovatel následující: « ... JI npe):(naraiO CCCP 
v COBeprneHHO qeCTHOrO, 6e3 BC.SIKOH TeHH Bpe):(HTeJTbCTBa, CIIei(HaJIHCTa pe)l(HCCepa H 

aBTopa ... JI nporny o Ha3HaqeHHH MeH.SI na6opaHTOM-pe)I(HccepoM B 1-ň Xy.JJ:O)I(eCTBeHHhiŘ 

TeaTp. EcnH MeH.SI He Ha3HaqaT pe)l(HccepoM, .SI rrpornycn Ha IIITaTH)'IO ,II;OJI)l(HOCTh 

10 113 KpeMJiěBcKoro apxHBa CTaJIMHa 
N2 12 A.Il.CMMpHoB- B.M.MonoToBy 
3 aBrycTa 1929 r. CEKPETHOB rroJIHT6mpo UK BKI1(6)- TOB. MonoToBy B.M . 
. . . qTo '/Ke KacaeTc» rrpoch6bi EynraKoBa o pa3perneHHM eMy Bhie3.n:a 3a rpaHHIJ.Y, TO H .n:yMaiO, liTO ee Ha.n:o 
OTKJIOHHTb. BhirrycKaTb ero 3a rpaHHrzy c TaKMMH HacrpoeHHHMH - 3HaiiHT yBeJililJHTb IIMCJIO BparoB. liYIJrne 
6y.n:eT ocTaBHTb ero 3,ll.ech, .n:aB AI1I10 UK yKa3aHHH o Heo6xo,n:HMOCTH rropa6oTaTh Ha.n. rrpHBJieiieHHeM ero Ha 
Harny CTOpOH)', a JIMTepaTOp OH TaJiaHTJIMBblll 11 CTOMT TOfO, lJT06bi C HMM IIOB03MTbC51 ... 
A.CMMpHOB 
11 R "I ' I "t "I yc ova, . : CI . c . 
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cTaTHCTa. EcnH H cTaTHCTOM HeJib351 - 51 npomych Ha ,noJI)l(HOCTb pa6oqero cn:eHbi. EcnH )Ke H 

3TO HeB03MO)l(HO, 51 rrpomy CoseTcKoe IlpaBHTeJibCTBO nocTyrrHTb co MHOŘ KaK OHO Haií,neT 

HY)I(HbiM, HO KaK-HH6y,nh nocryrrHTb, noToMy qTo y MeH51, ,n:paMaTypra, HarrHcasrnero 5 

rrhec, H3BeCTHoro B CCCP H 3a rpaHHu;eií, HanHu;o, B ,n:aHHbiH MOMeHT, - HHm;eTa, ynHn:a H 

rH6enb. 

MocKBa, 28 MapTa 1930 ro,na» 12 

Zanedlouho poté se v bytě Bulgakovových ozval telefon. Volal Stalin. Výsledkem 

hovoru bylo, že Bulgakov byl přijat jako asistent režiséra do MCHAT a jeho hra Dni 

Turbinových byla znovu zařazena do repertoáru. V průběhu třicátých let se Bulgakov obrátil 
"' na Stalina ještě několikrát. Zádal jej, aby mu dovolil vycestovat do zahraničí, tato 

korespondence však zůstala bez odezvy. 

Počátek třicátých let se nesl ve znamení nejrůznějších inscenací. Bulgakov pracuje na 

Mrtvých duších, Vojně a míru, Molierovi. Dokončuje hru Adam a Eva. Obnovuje styky 
"' s Jelenou Sergejevnou Silovskou, která se po bezmála dvouletém období skrývané lásky 

v říjnu 1932 stala spisovatelovou třetí ženou. Obnovuje práci na románu později nazvaném 

Mistr a Markétka. V březnu 1933 dokončuje životopis o Molierovi, recenze však nejsou 

kladné. Od onoho osudového telefonátu se Stalinem, po němž byl Bulgakov přijat do 

MCHAT, pracoval na této prestižní scéně šest divadelních sezón. Mnohé dramatické i 

komické momenty ze zkoušek pak s humorem zachytil v Divadelním románu (1936) 

inspirovaném právě vlastními zážitky z tohoto prostředí. Přestože Bulgakov divadlo velmi 

miloval a patřilo mu celé jeho srdce, se v září 1936 cítil unavený z neustálého boje s vedením 

divadla o inscenování svých textů, které zpravidla končily jejich zákazem, a přijal nabídku 

hlavního dirigenta Velkého divadla, kde nastoupil jako libretista a konzultant. Napsallibreta k 

desítkám operních děl významných ruských hudebních skladatelů i klasiků. 

Od poloviny třicátých let plynul Bulgakovův život navenek poměrně klidně. 

S manželkou vychovávali jejího mladšího syna z předchozího manželství, kterého přijal za 

vlastního, jelikož všechna Bulgakovova manželství byla bezdětná. 

V květnu 193 8 dokončil poslední rukopisnou verzi románu Mistr a Markétka. V září 

téhož roku jej navštívili dva vysoce postavení pracovníci literárního oddělení MCHAT s 

návrhem, aby pro jejich divadlo napsal hru o Stalinovi. Bulgakov zakázku MCHAT přijal. 

Stala se pro něj velkou výzvou. Drama, jehož dějové jádro tvořily události batumské 

demonstrace organizované v březnu roku 1902 mladým Stalinem, dostalo název Batumi. 

12 HOBhiň MHp, 1987' N2 8. 
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Během léta byla hra, na níž Bulgakov pracoval už několik měsíců předtím, hotová a v 

polovině srpna Bulgakov s manželkou odjíždí jako vedoucí inscenační skupiny s herci 

MCHAT do Gruzie. Cestou však dostává telegram, že potřeba cesty odpadá a všichni se mají 

vrátit do Moskvy. Vlastní obraz jako mladého romantického revolucionáře Stalin nepřijal. 

Odmítnutí hry vyvolalo impulz k prudkému rozvoji smrtelné choroby, jejímž prvním 

příznakem bylo náhlé zhoršení zraku již na zpáteční cestě do Moskvy. Diagnóza zněla 

hrozivě - rozvinutá roztroušená nefroskleróza. Stejná nemoc, které ve věku osmačtyřiceti let 

podlehl spisovatelův otec. Začátkem řijna 193 9 začíná slepý Bulgakov diktovat své ženě 

poslední korektury románu Mistr a Markétka. Koncem roku uzavírá smlouvu s leningradským 

divadlem na hru Don Quijote. Jeho zdravotní stav se den ode dne zhoršuje. 13. února 1940 

Bulgakov naposledy diktuje své ženě korektury románu Mistr a Markétka. Během 

následujících dnů se u jeho postele střídají nejbližší a přátelé. 4. března Bulgakov říká 
v 

S. Silovskému, svému adoptivnímu synovi: « ... 51 xoTeJI cny)KHTb Hapo,IJ;y ... 5I xoTen )KHTb B 

cBoeM yrny ... Tbi 3Haellib, qTo TaKoe py6Hrn;e? Tbi CJibiillaJI npo ,L(HoreHa? 5I xoTen )KHTb H 

CJJY)I(HTb B CBOeM yrny ... .H HHKOMY He ,n:eJiaJI 3Jia ... » 13 

Michail Afanasjevič Bulgakov zemřel v odpoledních hodinách 1 O. března 1940. 

Následující den se konala občanská panychida v budově Svazu sovětských spisovatelů. Urna 

se spisovatelovým popelem je pochována na Novoděvičím hřbitově v Moskvě. Po jeho boku 

leží Jelena Sergejevna Bulgakovová- poslední "Markétka", která jej věrně doprovází na jeho 

věčné cestě. 

13 EynraKOB M.A. Co6paHHe coqHHeHHŘ B 5 TOMax. CocT.HHHOB A.A. MocKBa, lleLI:arorHKa 1991. c. 736 
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2 Román Mistr a Markétka 

Román Mistr a Markétka bezesporu představuje vrchol literární tvorby Michaila 

Bulgakova. Jeho poslední dílo uzavírá téma velmi významné a blízké životu spisovatele, tedy 

konflikt umělce s despotickou mocí, jež se jej snaží umlčet. Je to román se složitými a 

bolestnými úvahami o životě. Dílo, v němž se mistrovsky propojila filozofie a fantastika, 

mystika a procítěná lyrika, jemný humor a trefná hluboká satira. Román, o němž se K. M. 

Simonov vyjádřil, že je navíc napsán «BeJIHKonerrHoií rrpo3oií, Hara.H ToqHoCTb KoTopoií 
~ ~ 14 B,npyr 3aCTaBJI51eT BCIIOMHHTb O JiepMOHTOBCKOH H IIYIIlKHHCKOH IIp03e.» 

Historie vzniku a zveřejnění Bulgakovova nejznámějšího románu, a jednoho 

z nejlepších děl současné ruské a světové literatury, je spletitá a dramatická. Tento závěrečný 

výtvor jako by shrnoval spisovatelovy představy o smyslu života, o smrti a nesmrtelnosti, o 

boji dobra se zlem a o mravním světě člověka. Následující slova nám možná pomohou lépe 

pochopit, co tento román znamenal pro Bulgakova: «YMHpa.H, OH roBopHJI, - BCIIOMHHana 

ErreHa CepreeBHa: - Mo)l(eT 6biTb, 3TO 11 rrpaBHJibHO ... qTo 5I Mor 6bi HarrncaTb rrocrre 

"MacTepa"?» 15 

Poprvé byl román Mistr a Markétka otištěn v časopise Moskva (první část v posledním 

čísle roku 1966 a druhá v prvním čísle 1967), než však tato doba přišla, uplynulo mnoho let a 

osud díla byl stejně pozoruhodný a plný zvratů jako osud jeho tvůrce. Určit přesně dobu, kdy 

Bulgakov začal pracovat na románu, není jednoduché, vždyf' sám autor ve svých rukopisech 

uvádí rok 1928, jindy zas 1929. V roce 1928 se nejspíše zrodil úmysl napsat "román o 

d'áblovi~', kdežto samotná práce s textem byla zahájena roku 1929. V jednom 
v 

z Bulgakovových konceptů se objevuje i první název díla- Cerný mág. 

První kapitoly byly napsány na jaře 1929. Podle dochované stvrzenky z 8. května 1929 

Bulgakov odevzdal nakladatelství Nědra fragment budoucího románu - samostatnou kapitolu 

nazvanou Mánie Furibunda (MaHH51 Cl>ypH6yH,n:a), což v překladu z latiny znamená rozzuřený, 

popletený vztekem. Jde o kapitolu, z níž se nám dochovaly jen zbytky, které nebyly 

spisovatelem zničeny, a obsahově zřejmě odpovídala páté kapitole součastného textu Stalo se 

v Gribojedovu. 

Lze však předpokládat, že první varianta románu byla dokončena o několik měsíců 

dříve, a to v únoru 1929, o čemž existují svědectví obou Bulgakovových manželek L. J. 

Bělozerské aJ. S. Bulgakovové (s níž se seznámil právě v únoru tohoto roku) a také hlášení 

jednoho z informátorů Spojené státní politické správy (OfiTY) z 28. 2. 1929, v němž se 

14 EyJiraKOB M.A. MacTep II MaprapnTa. CocT.M.si:rKoB E. CaHKT-fleTep6ypr, BHTa Hosa 2001. c. 493 
15 Tamtéž s. 493 
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v největší pravděpodobností jedná o budoucím románu o d~áblovi: «BIIJJ:eJI 5I HeKpacoBy, oHa 

MHe CKa3aJia, "liTO M. EynraKoB Haniican poMaH, KOTopi>IH "l!IITaJI B HeKoTopoM o6mecTBe, TaM 
v eMy rOBOpiiJIII, "liTO B TaKOM BHJ(e He nporryCT.HT, TaK KaK OH KpaHHe pe30K C B:biTiaJ(aMII, 

TOr,IJ;a OH ero rrepe,IJ;eJiaJI II ,II:)'MaeT ony6JIIIKOBaTh, a B rrepBOHa"llaJibHOH pe,IJ;aKIJ;IIII IIYCTIITb B 

Ka"lleCTBe pyKoniicH B o6mecTBo II 3To o,n:HoBpeMeHHO BMecTe c ony6niiKOBaHIIeM B 

ype3aHHOM u;eH3ypoií BII,ne». 16 Podle všeho byly v zimě 1928/1929 napsány pouze jednotlivé 

kapitoly románu s ještě ostřejšími politickými narážkami než v dochovaných úryvcích. Je 

možné, že Mánie Furibunda představovala již mírnější verzi původního textu. Dost 

pravděpodobným se zdá být i Bulgakovův záměr vydat úplnou rukopisnou variantu, vždyf' 

několik jeho děl kolovalo ve společnosti tzv. samizdatem. 

První verze románu měla nejméně patnáct kapitol, rozsahem odpovídala přibližně 160 
"' stránkám rukopisného textu. Pro tuto redakci měl Bulgakov i několik názvů, např. Cerný mág, 

"' Inženýrovo kopyto, Zonglér s kopytem, Vystoupení (Wolandovo?), Syn B(eliálův?), žádný 

z nich si ale nakonec nevybral. První varianta románu byla zničena 18. března 1930, poté co 

se Bulgakov dověděl, že cenzurou byla zakázána jeho hra o Molierovi. Píše o tom v dopise 

adresovaném sovětské vládě z 28. března 1930: « ... H JIH"l!HO H, CBOIIMH pyKaMII, 6pociiJI B 

neiiKY qepHOBIIK poMaHa o ,II:b5IBOJie ... »17 Nemáme přesná svědectví o dějové linii této verze, 

ale z dochovaných materiálů je zřejmá absence výsledné kompoziční konfrontace dvou 

románů, "antického" a součastného, která vytváří žánrovou osobitost Mistra a Markétky. 

Neexistuje žádný román o Pilátovi Pontském, který by napsal Mistr, jen jakýsi podivný 

"cizinec" vypráví Vladimírovi Mironoviči Berliozovi a Antošovi (Ivanovi) Bezrodému o 

Ješuovi Ha-Nocrim, přičemž celý příběh "Nového zákona" je vyložen v jediné kapitole 

Wolandovo evangelium formou živého dialogu "cizince" a jeho dvou posluchačů. Neexistují 

ani budoucí hrdinové Mistr a Markétka. Prozatím to je román o d'áblovi, přičemž 

v interpretaci postavy d'ábla se autor více drží tradičního výkladu. Jeho Woland (nebo Faland) 

vystupuje v klasické roli pokušitele a provokatéra, ale již tehdy byl zřejmý Bulgakovův 

hlavní záměr- ukázat, že jak Ježíš, tak i satan jsou nezbytní jakožto představitelé absolutní, i 

když protichůdné pravdy, která je v opozici morální relativity světa, v němž žijí Berlioz, 

Mogaryč, Latunský ... 

Práce na románu byla obnovena roku 1931. Dějová linie se podstatně změnila a 

prohloubila. Objevuje se Markéta a její bezejmenný společník Básník, jenž se později stane 

Mistrem a také jednou z ústředních postav celého příběhu. Zatím však toto místo náleží 

16 CoKOJIOB E. TaňHhi Macrepa rr MapraprrThi. PacrnrrcppoBaHHbiH EynraKOB. MocKBa, Jly3a 2006. c. 589 
17 Tamtéž str. 590 
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Wolandovi. Bulgakov pracuje na jedné z posledních kapitol (Wolandův let) a v pravém 

hornÍm rohu stránky této kapitoly pÍŠe: «I10MOrH, fOCIIOL(H, KOH"l!HTb poMaH. 1931 

r.» 18 K této, druhé verzi románu se Bulgakov vrátil na podzim roku 1932 v Leningradě, kam 

přicestoval bez jediné poznámky, což jen potvrzuje fakt, že celý děj románu již měl jasně 

srovnaný a znal jej téměř zpaměti. 2. srpna 1933 píše svému příteli, spisovateli V. 

Veresajevovi, o obnovení práce na románu: «B MeH51 ... Bcennnc51 6ec. Y)Ke B JleHHHrpa)l;e n 

Terrepb 3,D;eCb, 3a,D;biXa51Cb B MOHX KOMHaTeHKaX, 51 CTan MapaTb CTpaHHUY 3a CTpaHHI(eH 

HaHOBO TOT cBoií yHnqTo)J(eHHbiiÍ TPH ro,n:a Ha3a,n: poMaH. 3aqeM? He 3HaiO. 5I Terny ce6.H caM! 

ITycTb yrra,n:eT B JleTy! BrrpoqeM, 51, HaBepHoe, cKopo 6porny 3T0». 19 Naštěstí pro nás své 

práce nenechal a s přestávkami, způsobenými nutností psát objednané hry, inscenace, libreta a 

scénáře, pokračoval v psaní románů až do konce svých dnů. 

V listopadu 1933 již měl hotových 500 stran rukopisného textu, rozděleného do 37 

kapitol. Tato redakce měla podtitul Fantastický román a opět několik variant názvu, mj. 
v 

Veliký kancléř, Satan, Klobouk s pérem, Cerný bohoslovec, Cizincova podkova, A je tady!, 
v 

Příchod, Cerný mág, Konzultantovo kopyto. Všechny tyto názvy naznačují, že Woland nadále 

zůstává ústřední postavou. Nicméně již nyní je postupně vytlačován novým hrdinou, autorem 

románu o Ješuovi, přičemž tento vnitřní román je vylíčen pouze v kapitolách 11-16. 

V několika kapitolách je také popsána láska a neštěstí Básníka a Markéty. Ke konci roku 1934 

se v textu již třikrát objevuje označení "Mistr". Svá konečná jména dostávají rovněž Woland, 

Azazello a Korovjev. Během následujících dvou let Bulgakov vnáší do textu četné dějové a 

kompoziční změny a v červnu 1936 je dokončena závěrečná kapitola této redakce Poslední 

let, v níž se rozhodne o osudu Mistra, Markéty a Piláta Pontského. 

Třetí redakce románu byla zahájena na přelomu let 1936 a 1937. Pro první, 

nedokončenou verzi této redakce, jež končila pátou kapitolou a zabírala 60 stránek, je 

charakteristický opětovný přesun románu o Pilátovi a Ješuovi na začátek příběhu. Bulgakov 

jej zároveň spojil do jediné kapitoly nazvané Zlaté kopí. Roku 193 7 byla vytvořena druhá, 

rovněž nedokončená verze této redakce, která končila třináctou kapitolou a nesla název Kníže 

temnoty. A konečně třetí a jediná dokončená varianta třetí redakce románu, která je rozdělená 

do třiceti kapitol, vznikala v období od listopadu 1937 do jara 1938 a právě v té době se 

objevuje dnes dobře známý název Mistr a Markétka. 

18 BeniiKIIň KaHunep: qepHOBhie pe.uaKilHII poMaHa «MacTep II MaprapiiTa». I1y6n., BCTyn. CT. H KOMM. 
BHKTopa JioceBa. M., 1992, c. 262. 
19 Sokolov, B.: cit. d. s. 590 
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24. června je román poprvé od roku 1928 přepsán na stroji. Autorská korekce 

strojopisného textu začala 19. září 1938 a s přestávkami trvala téměř půl druhého roku. Kvůli 

kritickému zdravotnímu stavu Bulgakov diktoval změny své třetí ženě, která si 15. ledna 

zaznamenává do deníku: «MHrna, CKOJibKO xsaTaeT CHJI, rrpaBHT poMaH, 11: rreperrHCbiBai0».20 

Poslední korekce končí 13. února 1940, čtyři týdny před smrtí Markétinou frází: ,,A to jdou za 

rakví samí spisovatelé?" uprostřed devatenácté kapitoly. Již 23. října 1937 si Jelena 

Bulgakovová poznamenala, že kvůli všem povinnostem Bulgakov přemýšlel o odchodu 

z divadla, aby mohl v klidu dokončit román (MaM). Tento fakt svědčí o tom, že román Mistr 

a Markéta se stal Bulgakovovým životním posláním, dílem, které mohlo změnit jeho osud, i 

když si sám autor uvědomoval nejistou budoucnost románu. 14. června 193 8 píše své ženě: 

"Přede mnou leží tři sta dvacet sedm strojopisných stran (přibližně dvaadvacet kapitol). Budu

li zdráv, přepisování brzy skončí. Zbude jen to nejdůležitější - autorská korektura, velká, 

složitá a pozorná; možná, že bude zapotřebí některé stránky přepsat. ... Ptáš se, co bude dál? 

Nevím. Pravděpodobně uložíš rukopis do psacího stolu nebo do skříně, kde leží mé 

"pohřbené" hry, a občas si na něj vzpomeneš. Ostatně, neznáme svou budoucnost. ... Ted' mě 

zajímá tvůj názor. Dovím-li se, jaký je názor čtenářů, to nikdo neví. ... Nechtěl jsem ti to psát, 

ale nemohu jinak .... Ach Kuko, z dálky nevidíš, co s tvým mužem udělal po hrůzném 

literárním životě poslední román "před západem slunce". "21 Patrně Bulgakov, jenž sám byl 

lékařem, předvídal svůj brzký konec. Ne náhodou na jedné stránce rukopisu románu napsal: 

«,[I;OllHCaTb paHbiiie, lJeM yMepeTb! » 

Když ho pak v roce 193 9 postihla nevyléčitelná nefroskleróza, věděl, co ho čeká. 

Přesto, anebo právě proto se do poslední chvíle snažil vylepšit svůj román. Dílo, které dle slov 

jeho poslední ženy miloval z celé své tvorby nejvíce. A není divu, vždyť psaní posledního 

románu trvalo dlouhých dvanáct let. 

Je zřejmé, že již ve třicátých letech sám Bulgakov jakýmsi způsobem předvídal svoji 

smrt, a proto chápal Mistra a Markétu jako závěrečný román, jako odkaz, jako nejdůležitější 

poslání lidstvu. Bulgakov je mistrem dialogu, řeč jeho hrdinů je individualizovaná, výborných 

výsledků dosahuje v psychologických popisech a charakteristickou je rovněž jeho schopnost 

vytvořit symbolické postavy. Ale nejdůležitějším pro něj byla originální syntetická filozofická 

koncepce a ostrá politická satira, ukrytá před cenzurou a nepřáteli, ale na první pohled 

zřetelná jeho blízkým a přátelům. Nejprůhlednější politické narážky byly odstraněny již ve 

dřívějších redakcích. Díky svědectví J. Bulgakovové víme, že 12. řijna 1933, poté co se 

20 EynraKoBa E. «)J;HeBHHK EneHhi EynraKoBoň». MocKBa, KHH)I{HaR rrarraTa 1990. c. 289 
21 Morávková, A.: Křížová cesta Michaila Bulgakova. Praha, Paseka 1996. s. 163 
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dozvěděl o uvěznění přítele dramaturga N. Erdmana a parodisty V. Massa za jakési satirické 

verše «MHrna HaxMypHnc~ H Hoqbro C)J(er qacTb cBoero poMaHa».22 Přesto v poslední redakci 

zůstalo dost ostrých a také nebezpečných míst. První a zároveň jediné čtení románu 

nejbližším přátelům se uskutečnilo 27. dubna, 2. a 14. května 1939. 

Poslední myšlenky a slova umírajícího spisovatele patřily právě tomuto dílu, které 

odráželo jeho život: ,~Ke konci života už nemohl mluvit, občas vyrážel jen slabiky", 

vzpomínala Jelena Sergejevna, "jednou, když jsem seděla u něho jako obvykle na polštáři na 

zemi u jeho postele, naznačil mi, že něco potřebuje. Nabízela jsem mu lék, nápoj, citrónovou 

šťávu, ale bylo mi jasné, že chce něco jiného. Dovtípila jsem se a zeptala se: "Tvoje věci?" 
"' Neurčitě kývl hlavou, mohlo to znamenat souhlas i nesouhlas. Rekla jsem: "Mistra a 

Markétku?" Hrozně se zaradoval, přikývl a vypravil ze sebe dvě slova: "Aby věděli, aby 

věděli ... "23 Jelena Sergejevna se pokřižovala a odpřísáhla, že se o vydání románu postará. 

Později, vždy když onemocněla, bála se, že zemře dřív, než tento slib splní. A splnit 

spisovatelovo poslední přání nebylo vůbec jednoduché. 

Jeden z nejbližších přátel Bulgakova a jeho první životopisec P. S. Popov (1892-1964) 

po přečtení románu napsal Jeleně Sergejevně následující: «feHHanbHOe MacTepcTBO Bcer,n;a 

OCTaeTC~ reHHallbHbiM MaCTepCTBOM, HO CeŘllaC pOMaH HeiipHeMJieM. )J;OJI)J(HO 6y,n:eT IIpOŘTH 

rreT 50-100 ... qeM MeHbiiie 6y,n;yT 3HaTb o poMaHe, TeM JlYliiiie». 24 Jeho slova se naštěstí 

nepotvrdila, ale v průběhu dvaceti let po Bulgakovově smrti, přes všechny snahy jeho ženy, se 
v 

v literatuře nevyskytla jediná zmínka o existenci románu. Teprve v prvním vydání Zivota 

pana Moliera roku 1962 se V. A. Kaverinovi podařilo narušit toto mlčení a zmínit se o 

existenci rukopisu románu Mistr a Markéta. Kaverin tehdy prohlásil, že «Heo6'b.HCHHMoe 

paBHo,n:yrnHe K TBopqecTBY MHxaHna EynraKoBa, no,n:11ac BHyrnaBrnee o6MaHqHBYIO 
v Ha,LJ;e)J(,IJ;y, qTO TaKHX, KaK OH, MHOrO H liTO, CJie)J;OBaTeJihHO, ero OTCYTCTBHe B HaiiieH 

JIHTepaType He COCTaBJI~eT 60JihiiiOŘ 6e,z:t:hi, 3TO Bpe,n:HOe paBHO)J;YIIIHe ... » 25 

O čtyři roky později časopis Moskva (č. ll roku 1966 a č.l roku 1967) otiskl román 

ve zkráceném znění s četnými cenzurními škrty, které se téměř nepodobalo čtvrté a první 
'V 

posmrtné redakci románu, který Jelena Bulgakovová poskytla vydavatelství. Casopisecká 

verze knihy s cenzurními vynechávkami, zkomoleninami a zkracováním (na to všechno 

musela J. S. Bulgakovová přistoupit, jen aby dodržela slib, který dala umírajícímu manželovi) 

se tak stala pátou redakcí, která pak jako samostatná kniha vyšla taky v zahraničí. 

22Sokolov, B.: cit. d. s. 596 
23 Morávková, A.: cit. d. s. 167 
24 Sokolov, B.: cit. d. s. 600 
25 EyJiraKoB M.A. MacTep n MaprapnTa. CaHKT-I1eTep6ypr, BMTa Ho Ba 2001. c. 498 
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Jako reakce na tuto svévoli se v samizdatu objevil strojopisný text se všemi v časopise 

vynechanými či zkomolenými pasážemi, s přesnými instrukcemi kam umístit vynechaná slova 

a čím nahradit zkomoleniny. Autorem této "škrtané" publikace byla J. Bulgakovová a její 

přátelé. Tento text, který se stal jednou z variant čtvrté (1940-1941) redakce, byl roku 1969 

vydán ve Frankfurtu nad Mohanem a místa "odebraná či upravená" v časopisecké verzi byla 

vyznačena kurzívou. 

Jak vypadalo takové cenzurování a voluntaristické úpravy románu? Jaké mělo cíle? 

Dnes o tom díky badatelské činnosti Borise Sokolova víme víc. Bylo provedeno 159 škrtů -

21 v první části a 13 8 v druhé. Celkově bylo odstraněno více než 14 000 slov, tj. 12% 

z celého textu. Bulgakovův text byl barbarským způsobem překrucován, fráze z nejrůznějších 

stránek byly svévolně spojovány, vznikaly tak věty, které nedávaly žádný smysl. Důvody 

těchto zásahů jsou vzhledem k tehdejším literárně-ideologickým kánonům zřejmé. Byla 

odstraněna místa popisující činnost římské tajné policie a práci jedné z moskevských institucí, 

shoda starověkého a současného světů. Dále se zjemňovala neadekvátní reakce sovětských 

lidí a některé jejich nepříliš lichotivé rysy. V duchu vulgární protináboženské propagandy se 

zmírňovala role a morální síla Ješuy. V neposlední řadě cenzor projevil jakousi svéráznou 

,,nevinnost" a odstranil vytrvalé připomínky o nahotě Markéty, Nataši a dalších žen na 
v 

Wolandově plese, vyškrtl nahého tlouštíka a majitelku nevěstince ve Strasburku a 

podnikavou moskevskou švadlenku atd. 

Kvůli přípravě úplného necenzurovaného sovětského vydání, jež vyšlo v roce 1973, 

byla zrekonstruována redakce z počátku čtyřicátých let. Textologickou úpravu měla na 

starosti redaktorka vydavatelství Xy,IJ;o)l(eCTBeHHa5I JIHTepaTypa (Umělecká literatura) Anna 

Saakajancová. Tato již šestá redakce, která vyšla až po smrti Jeleny Bulgakovové, se 

nadlouho stala kanonickou verzí a dočkala se mnoha nových vydání, nehledě na to, že byla 

kombinací téměř všech existujících verzí románu, a proto nepůsobila celistvým dojmem. 

Nakonec, pro kyjevské vydání z roku 1989 a k moskevským sebraným spisům 1989-1990, 

byla vytvořena sedmá a ke dnešnímu dni poslední redakce románu, kterou provedla uznávaná 

literární teoretička Lidija Janovskaja. Ta vycházela právě z redakce, kterou v prosinci 1940, 

v souladu s Bulgakovovým odkazem, dokončila Jelena Bulgakovová. Nemělo by se však 

zapomínat na to, že autorsky dokončený text románu neexistuje, a stejně jako v jiných 

případech v dějinách literatury tak i Mistr a Markéta zůstává dílem otevřeným případným 

upřesněním i zcela novému pojetí. Dějovou osnovu románu sice můžeme označit za 

uzavřenou, zůstávají však některé drobné nesrovnalosti jako například, že se Mistr ve třinácté 

kapitole objevuje hladce vyholený, kdežto v kapitole dvacáté čtvrté má neoholenou tvář, proč 
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se v posledním letu neobjevuje Hela, i když opouští prapodivný byt, proč je Berlioz nazýván 

předsedou a jindy zas tajemníkem MASOLITu aj. S tím se každý vydavatel vyrovnává po 

svém. Například Bulgakov na poslední chvíli vyškrtnu! životopis Aloise Mogaryče a jeho 

nová varianta byla načrtnutá jen letmo. Proto se tato pasáž v některých vydáních románu 

vypouští, kdežto v jiných se vyškrtnutý text rekonstruuje. Dnes existují přinejmenším tři 

po smrtné redakce Mistra a Markétky a je velmi pravděpodobné, že tento počet se v budoucnu 

ještě zvýší. 

Michail Bulgakov obohatil sovětskou literaturu o fenomenální žánr, který teorie umění 

dosud nemůže definovat. Román lze označit za satirický, filozofický a v jeruzalémských 

pasážích dokonce za epický. Zároveň je to román městský, který se stal grandiózním 

památníkem Moskvy 30. let, jejíž budovy a ulice jsou v ruském povědomí spojeny právě 

s Bulgakovovým dílem. Paradoxem je, že sám Bulgakov do konce života nebyl schopen 

zamilovat si Moskvu, a dával přednost rodnému Kyjevu. Dost možná právě proto jsou 

moskevské pasáže napsány s lehkou ironií a Moskvané jsou vylíčeni jako satiričtí a legrační 

lidé. 

Bulgakovův román není příliš rozsáhlý, jeho význam spočívá v hloubce "věčných" 

problémů: Co je dobro a zlo a co mají společného? Co je pravda a v čem tkví podstata 

lidského života? Co je největším lidským zločinem a jaký bývá trest za zradu a zbabělost? 

Jedinec a moc - jaké jsou jejich vzájemné vztahy? Co určuje volbu mezi svobodou a 

nesvobodou? V čem je rozdíl mezi milosrdenstvím a odpuštěním? To je jen malá ukázka 

otázek, kterými se autor zabývá na stránkách svého románu. 

Nesmírně složitá je architektonika díla. Na křižovatce tří rovin- historické, současné a 

nadpřirozené nám Bulgakov představuje osudy svých hrdinů, přičemž zdařile propojuje 

nadpřirozeno se skutečností a satiru s romantikou. Ve skutečnosti je Mistr a Markéta román 

v románu. Román o osudu Mistra a mistrův román o osudu Piláta Pontského. Proto se v tomto 

příběhu těsně prolínají dvě linie - moskevská, která popisuje život třicátých let 20. st., a 

jeruzalémská, jež nám přibližuje dávné historické události. Obě linie jsou propojeny složitým 

systémem shod. Tyto shody se projevují výskytem "dvojníků" ústředních postav (Mistr -

Ješua, Jidáš - Alois Mogaryč, Matouš Lévi - Ivan Bezprizorný atd.), časové shody 

(nejdůležitější události v životě hlavních hrdinů se odehrávají ve středu a v neděli), prostorové 

shody (Dolní Město- Arbat) aj. Nejdůležitějším společným prvkem dvou odlišných příběhů je 

protiklad dobra a zla. Společný je také způsob umělecké interpretace chování a života lidí. 

V tomto smyslu román není v ruské literatuře novátorský. Neustálé střídání psychologie a 

fantastiky odpovídá zákonům uměleckého realismu. A vypadá to, že Bulgakov je "žákem" N. 
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V. Gogola nejen kvůli sklonu k fantasmagorickým výstupům. Vždyť při objasnění 

neuvěřitelné krutosti Piláta vůči Ješuovi Bulgakov rovněž následuje Gogola. Spor římského 

prokurátora a potulného filozofa o tom, zda bude nastoleno království pravdy, či nikoli, 

leckdy odhaluje když už ne rovnost, tak alespoň jakousi podivnou intelektuální shodu kata a 

jeho oběti. Chvílemi se dokonce zdá, že Pilát nepotrestá bezbranného umíněnce, ale Pilát 

Pontský, pátý prokurátor Judeje, jezdec Zlaté kopí, odvážný válečník a prozíravý politik 

disponující obrovskou mocí, odsuzuje nevinného potulného filozofa k mučivé smrti. 

Odsuzuje, i když s ním soucítí a je připraven uznat jeho pravdu. Odsuzuje proto, že sám není 

svobodný ve svých sympatiích a antipatiích, není svobodný při vlastní volbě - strach z císaře, 

z udání, z toho, že si tím zničí kariéru, je větší nežli pravda. Tak filozof končí na popravišti a 

jméno Piláta Pontského se odteď' stane symbolem pokrytectví a zbabělosti a bude spojeno se 

jménem člověka, kterého zahubil. ,,Ted' už se nikdy nerozloučíme," promlouval k němu ve 

snu otrhaný filozof a tulák ... Kdykoli mě vzpomenou, vzpomenou i tebe!" A tohle, spolu s 

darovanou nesmrtelností, se pro Piláta stane nejhorším trestem. V Ješuovi Ha-Nocrim 

Bulgakov spatřil proroka, který svými výroky předběhl dobu. Jeho myšlenky jsou až příliš 

novátorské, příliš smělé pro vnímání lidí. Za tyto myšlenky musel zaplatit vlastním životem, 

ale otrhaný filozof - ztělesnění čisté ideje dobra, bezbranný a slabý v pozemském životě, se 

stal významným šiřitelem nových ideálů. V epilogu, ve snu Ivana Nikolajeviče Ponyrjova, 

autor znovu svádí Ješuu a Piláta dohromady. Společně jdou měsíční stezkou, diskutují a 
v 

usmívají se. A Ješua je dokonce schopen zalhat, aby prokurátora zachránil: "Zádná poprava 

nebyla, vid'? ... " a Pilátův pyšný obličej náhle dostává prosebný výraz. "Samozřejmě, že 

nebyla." 

Postava Piláta představuje vnitřní boj člověka, a proto je svým způsobem tragická. 

Bulgakov mistrně ukazuje střet dvou nerovných principů - vlastní vůle člověka a moci 

okolností. Ješua tuto moc dokázal překonat, ale Pilát toho není schopen. Jako člověk rozsudek 

smrti neschvaluje, ale jako prokurátor jej potvrzuje. Nemůže konat jinak. 

Příběh Piláta a Ješuy má se základním dějem dvojí vazbu. Zaprvé je základním 

motivem románu, který napsal Mistr. Zadruhé tento hrůzostrašný příběh jakoby končí 

v hlavním textu knihy. I když jaký vlastně může být konec, vždyt' Ješua je popraven. Jenže 

autor chce zdůraznit, že vítězství zla nad dobrem je pro samotnou lidskou společnost cosi 

nepřijatelného. Autor je přesvědčen, že předpokladem k jeho víře jsou skutky samotného 

římského prokurátora. Vždyť právě on, který odsoudil nešťastného poutníka, dal rozkaz tajně 

zabít Jidáše. V každém d'ábelském činu je schována kapka lidskosti, jež sice zbaběle, ale i 

přesto chystá odplatu za zradu. Nyní, po mnoha staletích, se z nositelů d'ábelského zla musí 
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stát poslové dobra, vykonavatelé spravedlnosti, proto, aby vykoupili vinu za své skutky a 

osvobodili věčné poutníky a mravní stoupence. Tak se v románu objevil Woland, jehož 

postavu vysvětluje citát z Fausta: «TaK KTO )K Thi, HaKoHeu? 5I "llaCTh TOM CHJihi, qTo BeqHo 

xoqeT 3Jia H Be"l!HO coBeprnaeT 6naro». Tohle je metafora lidské rozporuplnosti, jejíž 

rozřešení, podle Bulgakova (a právě v tom je jedna z hlavních myšlenek románu), musí 

upevnit historický optimismus ve společnosti. Moskevští činovníci, pseudointeligenti i 

obyčejní lidé, které tak satiricky popisuje, na vlastní kůži zažijí Wolandovy zdrcující údery. 

Svět se zbláznil a je obtížné rozeznat, kdo vlastně představuje zlo, zda Wolandova svita anebo 

společnost kolem literátů a umělců. 

Hrdiny moskevského příběhu jsou Mistr a Markéta. Jejich osudy jsou natolik těsně 

spojeny s moskevským životem třicátých let, že se stává nejen pozadím, ale i objektem 

autorova bedlivého zkoumání. Bulgakov vytváří obraz bláznivého světa, který žije dle svých 

fantasmagorických zákonů: z "prapodivných bytů" mizí lidé, všude samá byrokracie, kvete 

úplatkářství a udavačství, amorálnost v nejširším slova smyslu. V tomto zvláštním světě 

panuje přízemní utrpení a prosperují neschopnost a konformismus. Ale obzvlášť pesimistický 

obraz představuje moskevský literární svět, zastoupený v románu organizací MASOLIT, 

v němž lze snadno rozpoznat hybrid RAPPu (Ruská asociace proletářských spisovatelů) a 

pozdějšího Svazu spisovatelů. Ani jeden ze tří tisíc sta jedenácti členů MASOLITu se 
, 

nezabývá tím, čím by měl, tedy psaním. U spěšně však řeší bytové, rekreační, stravovací aj iné 

problémy každodenního života. Berlioz, Latunský, Lavrovič, Sviňkov a další dobře 

pochopili, o čem a jak mají psát, aby si zabezpečili postavení ve společnosti. Tj. nepíší to, co 

si myslí, ale to, co je třeba. Cyničtí, pragmatičtí a lhostejní vůči všemu, kromě vlastní kariéry, 

tak formují atmosféru třicátých let. A když se v tomto světě objevuje Mistr se svým románem 

o Pilátovi Pontském, jeho osud i osud jeho díla je zpečetěn. Střet Mistra s MASOLITem je 

střetem dvou koncepcí literární tvorby a je vyřešen velmi snadno - Mistr se ocitá na klinice 

doktora Stravinského, nechce déle žít, protože neuznává "násilí, špatné verše a sociální 

objednávku". Vzali mu to, co je pro umělce nejcennější- možnost svobodně tvořit. 

To, že se v tomto absurdním a nereálném moskevském světě objeví Woland a jeho 

svita, čtenáři berou jako zcela přirozený jev. Když se ze života stalo peklo, tak proč by se 

v něm nemohl objevit Kníže temnot? Zlo a temnota v Bulgakovově románu mají zajímavou 

interpretaci - když neexistuje síla schopná navrátit spravedlnost, když nezasáhne zákon a 

dobro také mlčí, pak řád a pořádek budou udržovat síly zla. Proto Woland a jeho pomocníci 

nemají mnoho společného s tradičními pekelnými stvůrami, naopak, jsou to vcelku 

sympatické "existence": podnikavý Korovjev a málomluvný Azazello v naškrobeném prádle, 
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s ohlodanou slepičí kostí v kapse, skotačivý, nafoukaný a vztahovačný Kocour a samozřejmě 

Woland, důstojný, moudrý a vyrovnaný. Síly zla tu vystupují jako soudci, jež nadělí každému 

dle jeho zásluh. Nikanora Ivanoviče Bosého trestají za úplatkářství, Varenuchu za lhaní, 

Sfopu Lotrova za lenošení a demoralizaci, barona Maigela za udavačství, ředitele pobočky za 

byrokracii, Ivana Bezprizorného za špatné a nepotřebné básně. To, co nemohou udělat síly 

Světla, tedy plnit kárnou funkci, za ně udělaly síly Tmy. Střet dobra a zla zastoupený Ješuou a 

Wolandem se neuskutečnil. Ba co víc, právě Woland je tím, kdo udělá dobrý skutek, když 

zachrání Mistra, spojí ho s Markétou a vrátí mu jeho román. "Všecko dobře dopadne, na tom 
v 

je založen svět", v těchto slovech, které pronáší Dábel, se opět potvrzuje Bulgakovova víra 

v zákon a spravedlnost. 

V románu lze najít mnoho literárních odrazů a vzorů. Ale základním impulsem k jeho 

napsání posloužil geniální výtvor J. W. Goetha, který zněl v autorových uších za hudebního 

doprovodu Charlese Gounoda. Bulgakovova Markéta jako v zrcadlovém odrazu obměňuje 

příběh Fausta. Ten zaprodal duši d'áblu kvůli touze po poznání a zradil lásku mladičké 

Markétky. Zatímco Markéta u Bulgakova je připravena uzavřít s Wolandem dohodu a stává se 

čarodějkou jen z lásky a věrnosti k Mistrovi. 

Postava Markéty snad nejvíc odráží Bulgakovovu tvůrčí odvahu a smělou výzvu 

ustáleným estetickým zákonům. Najednu stranu jsou Markétě vkládaná ta nejpoetičtější slova 

o Mistrovi, jeho nesmrtelnosti, a překrásném "věčném útočišti", které dostane za odměnu. Na 

druhou stranu právě ona létá na kuchyňském smetáku moskevskými ulicemi, rozbíjí okenní 

tabule, zarývá "ostré nehty" do Kocourova ucha, žádá Wolanda, aby z Nataši udělal 

čarodějnici, a mstí se ubohému literárnímu kritikovi Latunskému. Není lehké objevit 

v literatuře podobné střídání stylů. Odkud se vlastně vzalo? Odpověď' zní: z těsného 

sousedství tragédie a frašky, vysokého a komického. Propojením časů Bulgakov spojil na 

první pohled naprosto neslučitelné vlastnosti a formy lidské existence. Vznešený patetismus, 

nejjemnější intonace, divoký skřípavý smích a loupežnické hvízdání, nechutné podlézání, kult 

věčného a okamžitý prospěch, pradávné pověry a rozvážná moudrost, krása světa a jeho 

špinavost a krev, hudba a bolestivé výkřiky, to vše autor ukryl do románu a doufá, že si čtenář 

uvědomí, že právě tyto kontrastní kombinace provází lidstvo na každé etapě jejích života. 

Román Mistr a Markéta je stovkami neviditelných nití provázán s divadlem, vždyť 

taky je ve své podstatě teatrální. Střídají se tu scény groteskní, jako senzační ukázka černé 

magie ve Varieté; tajemné, jako seznámení s Wolandem; intelektuální, jako souboj Ješuy a 

Piláta. Děj není lineární, větví se jako koruna stromu, neustále se vrací v odrazech, které jak 

v začarovaných zrcadlech vytváří stálé nové a nové perspektivy. Témata přeměny a převtělení 
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Bulgakova vždy vzrušovala. Na nižší úrovni jde o přeměnu vnější, změnu tváře a vzhledu, 

což připomíná kouzla divadelního líčení a kostýmů. Připomeňme si spisovatelův aforismus: 

"Kino jsou honičky, divadlo jsou převleky". Převleky jsou součástí poetiky také 

Bulgakovova románu. Na gala plese u satana jsou převlečení hosté i hostitelé, což ovšem 

v této scéně není příliš překvapující, vždyť v ní najdeme všechny rysy typické divadelní 

podívané s působivou změnou dekorací. Opouštěje Moskvu se k nepoznání mění Woland a 

jeho společníci: temně fialový rytíř Korovjev, Azazello ve třpytné ocelové zbroji a démonické 

páže, které se na čas přeměnilo v Kocoura a ted' společně s ostatními odhodilo "všecky masky 

a dočasné kouzelnické převleky". V průběhu celého příběhu Wolandova suita neustále mění 

jména a masky. Kocour vystupuje tu jako nejdobrosrdečnější tvor pod sluncem, švihák a 

svatoušek, tu jako mazaný bezohledný ničema - tlusťoch v roztřepené čepici ... Ovšem ve 

druhé etapě tato schopnost převlékání, změny zevnějšku přerůstá ve vnější proměnu. Svoji 

cestu duševní obnovy prožije Ivan Bezprizorný, jenž spolu s bývalým životem ztrácí své 

dočasné a vymyšlené jméno. V novém vzezření připomíná blázna, ale ve skutečnosti je to 

cesta k uzdravení, protože až poté, co skončil na klinice doktora Stravinského, si uvědomil, že 

špatné protináboženské básně jsou zločinem páchaným na pravdě a poezii. Berlioz přišel 

kvůli své nedůvěře o hlavu. Ivan, jenž přišel o rozum, jej znovu nalézá prostřednictvím 

duchovní vyspělosti. Duševní choroba jako příznak mravního uzdravení se v ruské literatuře 

" neobjevila poprvé, setkáme se s ní např. v Cechovově Pavilonu č. 6 anebo v Gercenově 

Doktoru Krupovovi. Jedním z příznaků duševního uzdravení je zřeknutí se "vševědomí a 

jasnoznání". V epilogu románu se před čtenářem objevuje Ivan Nikolajevič Ponyrjov jako 

skromný profesor, jenž se spolu se jménem změnil celou svojí duševní bytostí. 

Změna postihne také Mistra. V nenápadném člověku, který obýval dva pokoje 

v suterénu malého domku, probleskne shoda nejen se samotným Bulgakovem, ale i 

s Gogolem, vždyť v motivu spáleného rukopisu si každý vzpomene na krb, v němž skončil 

druhý svazek Mrtvých duší, a také s Ješuou, vždyť autorova představivost tu a tam jakoby 

zahaluje Mistrova ramena roztrhaným modrým chi tónem... Mistr umírá a ožívá se svým 

hrdinou jako Fénix, jenž se sám spálí a znovu povstane ze svého popela, což symbolizuje 

vzkříšení, nesmrtelnost a nezničitelného ducha lidstva. 

A co Markéta? Hlavní ženská postava se mění snad ze všech nejvíce. Stává se 

divoženkou, čarodějkou, která se po nebezpečném letu Moskvou stává hostitelkou na 

W olandově gala plese. 

Jaký konec čeká naše hrdiny? Není to smrt, ale něco nového, "pokojné útočiště", které 

pro ně autor přichystal. Domeček se zahradou, kde se budou procházet pod rozkvetlými 

21 



višněmi a večer poslouchat Schubertovu hudbu, kde Mistr ve své oblíbené čepičce bude psát 

a tvořit. 

Klid, ticho a mír jsou pro Bulgakova klíčovými pojmy. Válka, bolest a křik jsou jejich 

protipóly. Připomeňme, že sám Bulgakov se snažil zůstat stranou literárních skandálů, 

hlučných polemik, vyhýbal se četným spisovatelským sjezdům. Byl sice v centru literárního 

dění, ale instinktivně se snažil vyhnout tomu, čemu se říká "literární život". "Klid", tolik 

typický pro Bulgakov, se objevuje také v jeho románu. Pilát se trápí, že ani v noci nemá klid, 

Markéta se obává, že do konce života nebude mít klid, když nedodrží slib, který dala Frídě. 

Po klidu touží smrtelně unavený a vyčerpaný Mistr. 

Pozornost přitahuje tajemná věta, která určila Mistrův posmrtný osud: ~,Nezaslouží si 

světlo, zaslouží si klid a odpočinek." Učitel Matouše Léviho nechce mít Mistra "u sebe". Ne 

nadarmo se pro mnoho kritiků tato fráze stala kamenem úrazu, protože, podle všeho, právě 

v ní tkví spisovatelův postoj k otázce víry a nesmrtelnosti. 
\1 

Ctenář se zcela pochopitelně diví, proč si vlastně Mistr nezaslouží světlo? Proč je pro 

něj připraven pouze klid a odpočinek? Literární badatelé předpokládají, že v pozemském 

životě Mistr splnil svůj úkol, napsal román o Ješuovi a Pilátu Pontském, ale pak se "zlomil" a 

zřekl se svého výtvoru. Právě proto "jen" klid, a ne světlo. Jiní si myslí, že pouze klid se může 

stát útočištěm pro tak unavenou a nekonečně vyčerpanou lidskou duši, vždyť taková duše by 

jednoduše nebyla schopna přijmout Světlo. Existuje i jiné vysvětlení, klid v podání 

Bulgakova není jen obyčejný klid: v malém domku s benátským oknem Mistr bude 

pokračovat ve své práci, bude psát, bude tvořit, což znamená, že jeho klid bude aktivní. 

V ruské poezii se proti sobě často staví "svoboda" a pozemské "štěstí". Proto se literární 

badatelé přiklánějí k názoru, že stav hlavního hrdiny je "kompromisem" mezi životem a smrtí. 

Ale ať už je to jakkoli, na konci románu autor posílá své hrdiny tam, kde jim bude 

dobře, kde není násilí a nesvoboda, tam, kde bude vládnou velká a nezničitelná síla Lásky. 
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3 Charakteristika rovin románu 

Již samotné označení román v románu dává jasně najevo, že se jedná o prolínání dvou 

příběhů, dvou rovin - současné moskevské a historické jeruzalémské. V knize je však 

schována další rovina, kterou bychom mohli nazvat nadpřirozenou. Je to příběh Wolanda a 

jeho suity, který lze také rozebírat samostatně. Tento pohádkový příběh však stojí mimo 

jakoukoli časovou osu, proto jej na základě areálové shody přiřadíme k rovině moskevské. 

Oba příběhy se totiž odehrávají v sovětské Moskvě. 

3.1 Příběh Mistra 

Moskevské kapitoly umělecky vytváří román o Mistrovi a zobrazují život v Moskvě 

na konci dvacátých let minulého století. Najdeme tu četné fantastické, komické, groteskní 

prvky, které uvolňují tragickou atmosféru doby. Jsou tu i lyrické popisy, přičemž lyrika a 

fraška jdou často ruku v ruce a vyskytují se v rámci jediné situace v jednom odstavci, jako 

například ve skvostném začátku druhé částí: «3a MHoií, ttumamenb! Kmo cKa3afl me6e, ttmo 

Hem HG ceeme HGCmORUJeU, eepHOU, eettHOU JZJ06eu? /{a ompe:JICym ll2YHY ezo 2HYCHblU R3blKf » 

Přes tato slova k nám prostupuje osobnost autora-vypravěče, který s čtenářem komunikuje 

prostřednictvím důvěrných řečiček, jež v jistém smyslu dokonce hraničí s obyčejnými klepy. 

V tomto vyprávění, které sám autor nazývá nejpravdivějším, je tolik fám a nedořečeného, že 

ve čtenáři vyvolává pocit o nehodnověmosti této části románu. 

Již samotná doba - 20. století nás nutí položit si otázku jakých výsledků dosáhlo 

lidstvo v lůně křesťanství. Jak se změnil svět? Jsou dnešní lidé chytřejší, lepší, milosrdnější? 

A jak se v důsledku vnějších okolností změnili konkrétně obyvatelé Moskvy? Výsledek není 

nikterak optimistický, vzpomeneme-li si na charakteristiku, kterou dostal Woland během 

představení ve Varieté: 

«Hy ttmo J/Ce, OHU - Jl JOdu KaK Jl JOdu. Jl106Rm iJeHb2U, U3 ttezo 6bz me HU 6bznu 

ciJenaHbl, U3 KO:JICU nu, U3 6yMazu nu, U3 6poH3bl unu Jonoma. Hy, nezKOMbzcneHHbl .. . 

Hy, ttmo :JIC... u MunocepiJue UHoziJa cmyttumcR e ux cepdlfa... o6bzKHoeeHHble Jl JOdu .. . 

B o6UJeM, HanoMUHaJOm npe:JICHUX ... KeapmupHblU eonpoc monbKO ucnopmun ux». 

Tací jsou literáti MASOLITu, zaměstnanci Varieté, lakomý strýček, přespříliš zvědavá 

sousedka aj. 

Nehledě na humor a satiru jsou moskevské kapitoly, stejně jako příběh o prokurátorovi 

a potulném filozofovi, především filozofické. Vždyt' jednou z hlavních myšlenek je téma 

volby. Prostřednictvím tohoto tématu nám Bulgakov vysvětluje nejednu filozofickou otázku a 

na konkrétních příkladech ukazuje jejich řešení. Možnost a především správnost volby je 
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pomyslnou kostrou, na které se drží celý příběh. Každá postava má možnost volby. Podívejme 

se nyní na volbu Mistra a Markéty. Mistr podlehl malomyslnosti, slabosti, strachu a nedůvěře 

vůči Markétině lásce. Předstírá, že je blázen, a dobrovolně odchází na kliniku profesora 

Stravinského. Důvodem k tomuto zbabělému činu posloužil jeho román. Když Mistr spálil 

rukopis, zřekl se nejen svého díla, ale také lásky, života a sebe samého. Je přesvědčen, že jeho 

volba je nejlepší také pro Markétu. Ve skutečnosti ji však nechtěně odsuzuje k nesnesitelnému 

utrpení. Nechce bojovat, volí útěk. Na druhou stranu Markéta se vědomě stává vědmou, jen 

proto, aby se pokusila vrátit Mistra zpět. Mladá žena sice ztratila víru, ale zůstala jí nekonečná 

láska. Láska stojí i za její volbou. A tato volba je správná, protože nepřináší žal a trápení. 

Do moskevských kapitol jsou mistrovským způsobem zakomponovány paralely s biblickým 

příběhem. Samozřejmě s dosti příznačnou pro celou moskevskou rovinu dávkou sarkasmu. Ať 

už se jedná o spojení s křížem či pokřižováním: 

"KyxapKa, npocmoHa6, xomeJZa nooH5lmb pyKy Ofl5l KpecmHozo 31-la.MeHUR, HO A3a3eJZJZO 

2p031-l0 3aKpUl.laJl C CeOJZa: 

- Ompe:J!Cy pyKy!" 

"' Bufetáři Sťavinovi se přece jen povedlo se pokřižovat, nebylo mu to však nic platné, naopak 

tento čin vyvolal bleskový a tvrdý trest: 

"Eypeml.lUK nepeKpecmuJZc5l. B mo :J/Ce M21-l06eHue 6epem MRYKHYfl, npe6pamuJZc.R 6 

l.lepHozo KomeHKa u, 6CKOl.lU6 o6pam1-to 1-ta zoJZo6y A1-tope10 (/)oKul.ly, 6CeMu K02m.RMU 

" 6nUJlC5l 6 ezo JlblCUl-lY . 

Kromě symbolu kříže je zde celá řada situací, které parodují biblické události nebo 

prvky křesťanského náboženství a rituálů: 

zasedání dvanácti spisovatelů, kteří čekají na předsedu MASOLITu ~ Poslední 

večeře Páně (Ježíš a 12 učedníků) 

přestože se dvakrát dovídáme, že spisovatelů čekajících na Berlioze bylo skutečně 

dvanáct, seznamujeme se blíže pouze s devíti. O zbývajících třech nepadne ani 

slovo (" ... 6 Tpu6oeoo6e Ha6epxy 6bzfla oc6eUfel-ta moJZbKO o o Ha KOMl-lama, u 6 1-teu 

moMUJlUCb o6eHaotJamb JZumepamopo6, co6pa6utuxc.R 1-ta 3aceoaHue u o:J/Cuoa6utux 

MuxauJZa AJZeKcaHopo6utta" a "Po6HO 6 noJZHOttb 6ce 06eHaotJamb JZumepamopo6 

noKuHyJZu 6epxHuu 3ma:JIC u cnycmullUCb 6 pecmopaH ') ~ "Potom přišli na místo 

zvané Getsemane a Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy se tady posad'te a já se jdu 
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modlit." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana ... "26 Tím pádem na Ježíše nečekalo 

dvanáct, nýbrž devět učedníků. 

Anuška rozlila olej '"" Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé 

čiňte stezky jeho27
. 

Tramvaj, kterou řídí mladá žena, uřízne Berliozovi hlavu '"'-/ setnutí Jana Křtitele na 

přání mladičké Salomé. 

a mnoho dalších. 

Co se týče stylistiky, již na první pohled je zřejmá krátkost vět. Ty jsou založeny na 

dramatičnosti, kontrastu, což má za následek rychlý spád. Moskevská rovina je zdánlivě 

jednoduchá. Ve skutečnosti je však plná přesných a vtipných detailů, náznaků, narážek. Autor 

vyzývá čtenáře k aktivitě. V textu je hodně nedořečeného a Bulgakov očekává, že si čtenář 

sám domyslí autorův skrytý úmysl. Na druhé straně mu k tomu poskytuje hodně nezbytných 

podrobností, které dokreslují tuto dobu. Typický je Bulgakovův humor, ironie, sarkasmus, 

jichž dosahuje nejen lexikálními, ale také syntaktickými prostředky. 

3.1.2 Wolandova suita 

Wolandova suita vnáší do moskevských scén velkou dávku výstřednosti, dokonce 

snad klauniády. V románu zastupuje nadpřirozenou rovinu. Příchod Wolanda a jeho 

společníků dovoluje uvést do děje velké množství epizodních postav. Jedna komická událost 

střídá druhou a vytváří stále stejnou situaci - střet Wolandovy suity s obyvateli Moskvy. 

Vyprávění se pohybuje na pomezí fantastiky a skutečnosti. Reálné postavy překračují hranici 

našeho světa a temné síly ze záhrobí obývají moskevské byty. Woland a jeho suita vystupují 

jak v kontextu groteskních scén, tak také v lyricko-dramatických a fantasmagorických 

pasážích. Při přechodu zjedné sféry do druhé mění svůj vzhled a plní nejrůznější funkce. 

Mění se nejen jejich chování, ale také způsob mluvy. Při setkání s Moskvany Woland 

zastupuje nadpřirozené síly a odkrývá podstatu lidského nitra. Tyto epizody se odvfjí podle 

stejného modelu - setkání, zkoušení, odhalení, trest. Wolandova suita představuje 

spravedlnost, odhaluje a trestá nejrůznější projevy zla. Woland přichází s jakousi revizí do 

země, kterou její vůdci označili za zemi, kde zvítězilo dobro a štěstí. Ve skutečnosti však lidé 

zůstali stejní. Při vystoupení ve Varieté je Woland zkouší a lidé se vrhají na oblečení a peníze. 

26 Matouš 26:36,37 
27 Matouš 3:3 
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Pojd'me se nyní podívat, kdo vlastně jsou představitelé temné nadpřirozené síly a jaký 

je jejich úkol v románu. 

Woland 

Woland je d'ábel, satan, vznešený kníže temnot, duch zla a vládce stínů- všechna tato 

označení najdeme v Bulgakovově románu. Wolandovým prototypem je Mefistofeles z Fausta 

J. W. Goetha. Bulgakov nám nabízí Wolandovu charakteristiku před začátkem gala plesu: 

«/{6a 2JZa3a yněpllUCb Mapzapume e JZUlfO. IIpa6bZU c 3oJtomo10 ucKpoii 1-ta 01-te, ceepllRUJUU 

JZJ06020 00 01-ta oyULu, u fle8blU - nycmou u '-lěp1-tblU, epooe ](Q]( Y3KOe U20Jlb1-tOe yxo, KGK 6blXOO 

6 6e300HHbZU KOJlOOelf ecRKoií mbMbl u me1-1eií. Jlulfo BoJZaHoa 6bzllo cKoULeHo 1-1a cmopo1-1y, 

npa6blU yzoJZ pma ommRHym K HU3y, Ha BblCOKOM o6JtbzceeweM Jt6y 6bzllu npope3a1-tbl 

zJZy6oKue napallJteJtbHbze ocmpbzM 6po6RM MOpUJUHbl. KoJJCy 1-ta llUlfe BoJtaHoa KaK 6yomo 

1-1aeeKu c:J!Cě2 3a2ap». 

Pravý Wolandův vzhled nám autor tají jen v samotném úvodu, aby přilákal pozornost 

čtenáře. Později přímo prohlašuje slovy Mistra i samotného Wolanda, že na Patriarchových 

rybnících se objevil d'ábel. Různým lidem dává ta nejrůznější vysvětlení své návštěvy 

Moskvy. Berliozovi a Ivanu Bezprizornému vysvětluje, že přijel, aby rozluštil originální 

rukopisy černokněžníka Herberta z Aurilaccu. Zaměstnancům Varieté říká, že přijel, aby 

vystoupil s ukázkou černé magie. Bufetáři Andreji Fokičovi řekl, že chtěl jen «no6uoamb 

MOCK6U'-leu 6 Macce, a yoo61-1ee ecezo 3mo 6bzJto coeJtamb 6 meampe». Markéta se dovídá, že 

hlavním důvodem jeho návštěvy je uspořádání gala plesu. 

Woland má mnoho tváří, jak se sluší na d'ábla, a při hovorech s různými lidmi si 

nasazuje různé masky. Zároveň zůstává zachováno příznačné satanovo vševědomí- on i celá 

jeho suita vědí o minulých, současných a budoucích životech lidí, s nimiž se dostávají do 

kontaktu, a citují text Mistrova románu. 

Woland je nositelem osudu, což je spojeno s dávnou tradicí v ruské literatuře, která 

osud, úděl, fátum nespojovala s bohem, ale s d'áblem. U Bulgakova je Woland zosobněním 
v 

osudu, který trestá Berlioze, Andreje Fokiče Sťávina a další. Je to první d'ábel v literatuře, 

který trestá lidi za nedodržení božích přikázání. 

Korovjev-Fagot 

Korovjev je pravou rukou Wolanda, jeho nejbližším podřízeným démonem, temně

fialovým rytířem. Fialová barva je symbolem zármutku a smrti. Moskvanům se představuje 

jako tlumočník záhadného profesora-cizince a bývalý regenschori. Korovjev býval 

smrtelníkem - rytířem, který «Kozoa-mo HeyoaliHO nowymUJt, ezo KaJtaM6yp, Komopbzií 01-1 

coliUHU!l, pa3zoeapuea.R o ceeme u mbMe, 6bZ!l He coeceM xopow. H pbzlJaplO npuUl!lOCb nocJte 
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:Jmozo npoUtymumb HeMH020 6oJlbUle u OOJlbUle, He:>JCeJlu OH npeonoJZazaJZ». Celá W olandova 

suita jej neoslovuje jinak než "Rytíři". 

Prototypem Korovjeva je postava státního rady Těljajeva z povídky Alexeje Tolstého 

Upír (1841), který byl rytířem a upírem. Kromě toho podobný hrdina se objevuje také u 

Dostojevského. Druhé jméno Fagot naznačuje jistou podobu s fagotem - dlouhým tenkým 

hudebním nástrojem. Bulgakovův hrdina je hubený, vysoký a ve svém zdánlivém podlézání 
v 

jako by byl připraven ohnout se natřikrát, stejně jako se skládá dřevěný fagot. Casem se vžila 

představa, že Woland měl jen jednoho šaška - Kocoura, ale podíváme-li se pozorně na 

postavu Korovjeva, napadne nás, že i on zastával tuto funkci. Připomeňte si jeho popis: 

«.o. npo3pattl-lbl'U zpa:JICOQHUH npecmpaHH020 6UOa. Ha MGJleHbKOU 20Jl06Ke :JICOKeUCKUU 

Kapmy3uK, Kllemttambzu Kypzy3blU nuO:JICattoK ... Fpa:JICOaHUH pocmoM 6 ca:JICeHb, HO 6 nllettax 

y3oK, xyo HeUM06epHo, u pu3UOHOMUfl, npoUty 3aMemumb, 2llYMllU6aR»; « ... ycuKu y 1-1e2o, KaK 

KypuHble nepbR, 2Jla3KU MaJleHbKUe, upoHuttecKue u noJZynbflHble». Ano, krátké kostkované 

sáčko, prasklý cvikr a v neposlední řadě francouzské slovo fagotin, jež v překladu znamená 

šašek - to vše v nás vyvolává myšlenku o klaunovi. Stejné oblečení, stejné chování, a 

dokonce jméno. Zde bychom chtěli zmínit zdařilý překlad Libora Dvořáka, jenž Bulgakovovu 

hrdinovi dává jméno Kravinkin. 

Wolandův pomocník si nejrůznější masky-škrabošky nasazuje pouze z nutnosti: opilec 

regenschori, neomalený kašpar, zručný podvodník, vychytralý a vůbec nepotřebný tlumočník 

doprovázející zahraničního konzultanta aj. Až při posledním letuje odhalen jeho pravý vzhled 

" cKaKaJZ, muxo 36eH5t 30llomoJO 14enb10 no6ooa, meMHo-puoJZemo6blU pbl1Japb c 

MpattHeUUlUM u HUK020a He Yllbl6alOUfUMC5l JlUljOM. OH ynepcR noo6opoOKOM 6 zpyOb, OH He 

2JlflOeJl Ha llYHY, OH He UHmepeco6aJlC5l 3ťMJlelO noo co6ol0, OH OyMaJl o tteM-mO C60eM, Jlem5l 

p5LOOM c BoJZaHOOM ". 

Azazello 

Ve Wolandově suitě zastupuje roli zbrojnoše. «Haoa6amb aOMUHucmpamopy no 

MOpOe, Ull U 6blCma6Umb OflOlO U3 OoMy, Ull U noocmpellUmb K020-Hu6yOb... 3mo M05l np5lMafl 

cneljUGJlbHOCmb ... » 

Prototypem Bulgakovova hrdiny je starozákonní Azazel. Tak se jmenuje záporný 

hrdina z Knihy Henochovy, jednoho z nejznámějších starozákonních apokryfů, padlý anděl

anděl pouště a smrti, který naučil lidi vyrábět zbraně a šperky. Díky Azazelovi si ženy 

osvojily marnotratné umění zkrášlování. Proto právě Azazello dává Markétě kouzelný krém, 

který ji dělá nejen neviditelnou, ale zázračně mění její vzhled. 
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Bulgakova nejspíše zaujalo umění spojit svádění a násilí v jedné postavě. Právě za 

zákeřného svůdce považuje Markéta Azazella při jejich prvním setkání v Alexandrovském 

parku: "Coced 3mom OKa3aJZC5l MaJZe1-tbK020 poema, nJZaMeHHO-pbl:JICUM, C Kll bl KOM, 8 

KpaXMa!lbHOM 6eJZbe, 8 nOJZOCamOM do6pomJ-tOM KOCmiOMe, 8 JZaKUp08a1-t1-tblX myrp!l.RX U C 

KomeJZKOM Ha 20JZ08e. «Co8epUleHHO pa36ouHULtb.R po:JICa! » - noóyMaJZa Mapzapuma ". Ale 

hlavní Azazellova funkce v románu je spojena s násilím. 

V závěru románu tento démon vyprahlé pouště a smrti se ukazuje v nové podobě: 

«C6oKy 8cex JZemeJZ, 6JZucma.R cmaJZbiO óocnexo8, A3a3eJZJZo. JlyHa U3MeHuJZa u ezo !lUlJO. 

HcLte3 6eccJZeÓHO HeJZenbZU 6e3o6pa3HbZU K!lbZK, u KpU802!la3ue oKa3aJZOCb cpa!lbUlUBbZM. 06a 

2JZa3a A3a3eJZ!lO 6bzJZu oóuHaK08bze, nycmbze u Ltepubze, a !lUlJO 6eJZoe u xoJZOÓHoe. Tenepb 

A3a3e!l!lO JZemeJZ 8 C80eM HacmOJZUfeM 8uóe, KaK óeMofl 6e380ÓHou nycmbzHu, óeMOH-y6uulJa». 

Kocour 

Kocour, který není tak docela kocourem, je bezesporu nejrozkošnějším členem 

Wolandovy suity: "HoLtb omop8aJLa u nyULucmbzu X8ocm y Ee2eMoma, coiJpaJZa c Hezo 

Ulepcmb u pacUl8blp.RJZa ee K!lOLtb.RMU no 6oJZomaM. Tom, Kmo 6bz!l KomoM, nomeULa8UlUM 

KHJl3fl mbMbl, menepb OK.a3aJZC5l xyOeHbK.UM IOHOUleU, deMOHOM-na:JICOM, llYLLUlUM ULymoM, 

KaKau cyutecm8o8aJZ K02Óa-JZu6o 8 Mupe. Tenepb npumux u OH u JZemeJZ 6e338YLLHO, 

noiJcma8U8 c8oe MOJZoiJoe llUlJO noiJ c8em, !lbiOUfUUCJl om JZYHbZ ('. 

Již od samého počátku je jasné, že není jen kocourem, k tomu nám postačí již 

samotné jméno KoT - EereMOT. Bulgakov se mimo jiné opět inspiroval Starým zákonem, kde 

se objevuje hrozivá obluda Behemot, připomínající trochu slona a trochu hrocha (6ereMora). 
v 

Ze by tato hrozivá obluda bavila knížete temnoty? 
v 

Cemý kocour je nepostradatelným atributem nečisté síly, huňatý symbol, který 

nechybí v žádné pohádce či legendě. V románu vystupuje jako kocour obrovských rozměrů. 

Vzpomeňme si na jedno z prvních setkání: « ... Ha 108eJZupUlUHOM nyif.Je 8 pa38.R3Hou no3e 

pa36aJZUJlCfl HeKmO mpemuu, UMeHHO - :JICymKUX pa3Mepo6 LtepHblU KOm CO cmonKOU 80ÓKU 6 

OÓHOU JZane U 8U!lKOU, Ha KOmopy10 OH ycneJZ noóóemb MapUH08aHHblU 2pu6, 8 dpyzou». A 

také tlouštík s kočičí vizáží. 

Kocour je nejoblíbenějším šaškem Wolanda. Přestřelka s vyšetřovateli v bytě číslo 

50, šachový souboj s Wolandem, souboj ve střelbě s Azazellem - to všechno jsou čistě 

humoristické pasáže, velmi legrační, a dokonce v určitém smyslu mírnící ostrost těch 

všedních, mravních a filozofických problémů, které román staví před čtenáře. 
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Helia 

"' Jediný ženský element ve Wolandově suitě. Zena-upír, kterou Woland představuje 

slovy: «CJZy:JICaHKY MOlO TellflY peKoMeHOylO. Pacmoponna, nonRmfluea u Hem maKou ycJZyzu, 

KomopyJO ona ne cyMefla 6bl oKa3amb». Jméno Helia Bulgakov přejal z Encyklopedického 
"' slovníku Brokgauze a Efrona, přesněji z článku Carodějnictví, kde se psalo, že na ostrově 

Lesbos toto jméno nosily předčasné zahynulé dívky, z nichž se po smrti stali upíři. Zelenooká 

krasavice Helia umí létat, což ji spojuje také s čarodějkami. Hella, jako jediná z celé suity, 

chybí při posledním letu. Není však příliš jasné, zda to byl Bulgakovův záměr, anebo je 

příčinou nedokončená autorská korektura, o které jsme již mluvili. Je možné, že ji Bulgakov 

vědomě odstranil, jakožto nejmladšího člena, který plní jen pomocné práce af už ve Varieté, 

v prapodivném bytě nebo na Gala plese. Upíři jsou totiž tradičně považováni za nižší stupeň 

nečisté síly. 

3.2 Biblický mýtus 

Když se v druhé polovině šedesátých let minulého století objevil Bulgakovův román 

Mistr a Markéta, většinu čtenářů překvapil právě román v románu, tedy román o Ješuovi a 

Pilátu Pontském. Překvapil především svým stylem připomínajícím rytmickou a těžkopádnou 

chůzi římských centurií. Překvapil přísným dodržením jednoty místa a času děje. Ten se 

odehrává během 24 hodin v Jeruzalémě a jeho okolí. Překvapil svojí zvláštní interpretací 

Jidášovy smrti. 

Vedle těchto úžasných kapitol jsou "skromné" moskevské kapitoly. Samozřejmě i ony 

jsou napsány brilantně a s notnou dávkou občanské odvahy, to vše je ale dobře známe. 

"' Spinavé triky předsedy domovní správy, skandální sousedka aj. Jenže sovětská satirická 

literatura dvacátých a třicátých let 20. století již tato témata poodhalila. Nečistá síla sice dílu 

přidává mimořádný satirický a fantastický kolorit, to bezesporu, ale ... 

Jeruzalémský příběh se výrazně odlišuje od moskevského především svým 

charakterem a také stylem, což je dáno jeho tematickou náplní. Vypadá to, že autor nevytváří 

umělecký text, ale pouze rekonstruuje historii, snaží se ji přiblížit současnému čtenáři. Jeho 

záměr však sahá mnohem dál. Nechce jen zobrazit dobu dávno minulou. Je zřejmé, že tento 

příběh je zpracován podle známého biblického příběhu, cílem Bulgakova však bylo zkoumání 

lidského nitra a hluboce filozofické a psychologické myšlenky. Jeruzalémské kapitoly, tedy 

román o Pilátovi Pontském a Ješuovi Ha-Nocrym, jsou napsány sekanou, lakonickou a 
"' skoupou prózou. Zádné fantastické či groteskní prvky si zde autor jednoduše nemůže dovolit. 

A důvod je zřejmý, vypráví přece o události celosvětového a historického významu - o 
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Ješuově smrti. Jeho styl je rytmicky rovnoměrný, slavnostní a strohý. Tato strohost je patrna 

již v samotném názvu jeruzalémské kapitoly a v samotném jeji úvodu: "B 6eJtoM nJtaUJe c 

Kp06Q6blM noo6oeM, UlapKGlOUJeU nOXOOKOU paHHUM ympoM ttemblp1-ta01Jamozo ttUCJla 

eece1-t1-tezo MeCRlJa nucana e KpbzmylO KO!lflOHHaoy Me:J!Coy oeyMR KpblflbRMU oeoplJa Hpooa 

BeJtuKozo BbzUteJt npoKypamop Hyoeu IloHmuií IlUJtam ... " 

Nemůžeme se zbavit myšlenky, že když je Bulgakov schopný tohoto (myslíme tím 

román o Pilátovi), pak od něj můžeme očekávát mnohem víc. 

V šedesátých letech však Bulgakovův úmysl nebyl pochopen. Tehdy se tradovalo, že 

Mistrův román (a zároveň také celý román Bulgakova) je jakousi obranou křesťanství nebo 

mu alespoň sympatizuje. Je-li tomu skutečně tak, proč tedy všichni hrdinové moskevského 

románu, o nichž víme, že jsou věřícími křesťany (pravoslavnými), ať už Annuška, Nikanor 

Ivanovyč nebo Andrej Fokič, jsou pak zápornými hrdiny? 

Vraťme se ale ke křesťanství v Mistrově románu. 

Přestože Bulgakov čerpal z biblické legendy, je jeho příběh značně jiný. Pro větší 

přehlednost uvedeme několik příkladů: 

v době ukřižování bylo Ježíšovi třiatřicet let, Ješuovi je v době popravy 

osmadvacet. 

- namísto dvanácti učedníků má Ješua pouze jediného, který navíc chybně 

zaznamenává jeho výroky. 

- Ješuovo učení je naivní, dobromyslné a neschopné života. Jen málo připomíná 

křest' anství. 

- chybí davy lidí, které doprovázely Učitele. Chybí zázraky, zmrtvýchvstání. I když 

jeden zázrak se přece jen stal: J ešua uzdravil Piláta. 

- Ješua si nevzpomíná na rodiče, kdežto v evangeliích Ježíš má matku a bratry. Atd. 
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4 Translatologická analýza 

Jak jsme již naznačili, román Mistr a Markéta je v literatuře označován jako "román 

v románu". Hrdinou prvního románu, jehož děj se odehrává v Moskvě koncem 20. a 

počátkem 30. let uplynulého století je Mistr (současná rovina- moskevská); hrdinou druhého 

románu, který napsal Mistr, je Pilát a Ješua a děj se odehrává ve starém Jeruzalému 

(historická rovina -jeruzalémská). Roviny v románu se navzájem prostupují a vytváří velmi 

zajímavou a složitou kompozici. Jeruzalémská a moskevská rovina mají hodně společných 

rysů, což je patrné z charakteristik jednotlivých postav, způsobů jednání a také symbolů 

prostupujících oběma příběhy, jako měsíc, růže, bouřka aj. Zároveň jsou však naprosto 

odlišné, a to především svým stylem a lexikou, což vyplývá s časového rozdílu obou rovin: 

"0KOJIO )J;BYX TbiC5Jq JieT CH,IJJIT OH Ha 3TOH IIJIOill;a)J;Ke ... " 

Translatologický rozbor budeme provádět právě ve dvou částech, odpovídajících 

dvěma rovinám románu. Zaměříme se především na adekvátnost převodů reálií, volbu 

jazykových prostředků a rovněž na míru přenosu autorových myšlenek a úmyslů. 

4.1 Překladatelské postupy 

Před samotnou translatologickou analýzou je třeba stanovit jasné terminologické 

hranice. Z tohoto důvodu zde uvedeme, jaké termíny translatologiských teoretiků budeme 

užívat v této diplomové práci. 

Při rozboru budeme vycházet z terminologie a myšlenek předních českých a ruských 

odborníků. Především pak z prací nejvýznamnějšího českého translatologa Jiřího Levého, 

jenž v kapitole o překladatelových pracovních postupech (Levý 1998: 112-119) vymezuje tři 

základní překladatelské postupy: překlad, substituci a transkripci. Zdůrazňuje však, že: ,,0 

překladu v pravém slova smyslu možno mluvit jen v oblasti obecného, tj. u čistě pojmového 

významu (např. odborná terminologie) ... "(Levý 1998: 115). Kdežto" v oblasti zvláštního, 

tj. při těsné závislosti na jazykovém materiálu a dobovém nebo národním prostředí, dochází 

bud' k substituci nebo transkripci. .. " (Levý 1998: 115). Substitucí se dle jeho definice rozumí 

náhrada domácí analogií, v případě transkripce pak jde o přepis. 

Druhým významným translatologem a zástupcem ruské teorie překladu je V. N. 

Komissarov, jehož vymezení překladatelských postupů si zde rovněž uvedeme. Ve své práci 

Slovo o perevode Komissarov stanovil pět základních translatologických postupů 

(Komissarov 1973: 170-171). Prvním je transkripce a kalk, s pomocí kterých překladatel 

imituje formu originálu. Dalším postupem je doslovný překlad, tedy "BocnpoH3B0)1;5Im;Hň 

CHHTaKcwqecKyro cTpyKTypy, Ha6op qacTeň peqH H nop5I)J;OK MX pacrroJIO)l(eHH51 B opHrHHane'' 
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(Komissarov 1973: 170). Dále následuje transpozice, jež souvisí s "H3MeHeHneM rrpH 

rrepeBo,[(e qacTeií peqH, rrop51,n:Ka cnoB, a TaK)Ke qneHeHHeM HJIH o6'he,IJ;IIHeHHeM 

rrpe,n;no)KeHHií" (Komissarov 1973: 170). Čtvrtým postupem je modulace, tj. pokud při 

překladu dochází ke změně typu sdělení popisujícího totožnou situaci. Posledním 

překladatelským postupem, o němž hovoří Komissarov, je adaptace, tj. ,, C03,[(aHHe 
v v COOTBeTCTBHH rryTeM H3MeHeHH51 OIIHCbiBaeMOH CHTyaU:HH C U:eJibiO ,[(0CTH)KeHH51 

OJJ:HHaKoBoro B03,[(eiícTBH51 Ha peu:errTopa" (Komissarov 1973: 171 ). 

Rozšířenější a jinak strukturovanou variantu vymezení překladatelských postupů 

najdeme v Komissarovově poslední práci Sovremennoje perevodovedenije, která byla vydána 

roku 2000. Autor zde hovoří o překladatelských postupech jako o transformacích a dělí je na 

transformace lexikální, gramatické a lexikálně-gramatické (Komissarov 2000: 164-165). 

K lexikálním transformacím řadí již zmíněnou transkripci, dále pak transliteraci a také 

kalkování. V případě těchto tří postupů se jedná o formální záměny mezi jazykem originálu a 

překladu. Další skupinou lexikálních transformací jsou postupy, při kterých dochází 

k lexikálně-sémantickým záměnám. Patří sem konkretizace, generalizace a modulace. O 

modulaci již víme z jeho předešlé práce. Konkretizaci vymezuje jako případ, kdy se jedná o 

náhradu lexikální jednotky obecnějšího významu jednotkou s významem konkrétnějším. 

Opakem je pak generalizace. 

Za gramatické transformace Komissarov považuje doslovný překlad, dělení a 

spojování vět a gramatické záměny. Doslovný překlad je způsob překladu při kterém 

"cHHTaKcHqecKa51 cTpyKTypa I15I 3aMeH51eTC51 aHanornqHoií CTPYKTypoií IT5I ... " (Komissarov 

2000: 169). Dělení a spojování vět pokládá za překladatelský postup motivovaný hlavně 

stylistickými důvody. Gramatické záměny se pak mohou týkat nejen gramatických kategorií, 

nýbrž i slovních druhů, větných členů nebo typu vět. 

Nejtypičtějšími lexikálně-gramatickými transformacemi jsou podle Komissarova 

antonymický překlad, opisný překlad a kompenzace. Antonymický překlad definuje těmito 

slovy: "3To 3aMeHa YTBep,n;HTeJibHOH cpopMbi B opHrMHane Ha oTpHU:aTeJII>H)'IO cpopMy B 

rrepeBo,lJ;e HJIH Hao6opoT ... " (Komissarov 2000: 171). Opisný překlad definuje jako: 

"JieKCHKO-rpaMMaTHqeCK)'IO TpaHc<PopMaiJ;HIO, IIpH K OTOp oň: JieKCifqecKa51 e,[(MHMU:a I15I 

3aMeH51eTC51 CJIOBOcoqeTaHHeM, pacKpbiBaiOII(HM ee 3HaqeHHe" (Komissarov 2000: 172). 

Kompenzaci pak chápe jako: "3neMeHTbi CMI>Icna, yTpaqeHHhie rrpn rrepeBo,n;e, rrepe,1J;aiOTC51 B 

TeKCTe rrepeBO,[(a KaKMM-JIH60 ,n:pyrHM cpe,[(CTBOM, IIpHqeM He06513aTeJihHO B TOM )Ke CaMOM 

MecTe TeKcTa, qTo H B opHrHHane." (Komissarov 2000: 172- 173). 
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4.2 Překlad reálií 

Reálie a jejich překlad je problematika, jíž se nevyhne žádný z translatologických 

rozborů. Velice úzce s ní souvisí překlad tzv. bezekvivalentní slovní zásoby, kde je mezi 

lexikálními jednotkami výchozího a cílového jazyka absence shody. Nejčastěji se tento 

problém vyskytuje při překladu odborných termínů nebo právě reálií. O tomto pojednává 

Milan Hrdlička ve stati Nad překladem tzv. bezekvivalentní zásoby (Hrdlička 1995: 73-76). 

Vychází zde z názorů L. S. Barchudarova a L. K. Latyševa. Existuje několik možností: 

transliterace (převzetí cizojazyčného výrazu) a s ní těsně spjatá transkripce, kalkování, opisný 

překlad (objasňuje lexikální jednotky výchozího jazyka pomocí vysvětlení ve formě sousloví 

nebo věty, které odhalí její podstatné rysy) a překlad přibližný (domácí analogie). 

Barchudarov dále uvádí překlad transformační (v cílovém jazyce dochází k lexikálně

gramatickým změnám) a Latyšev pak přichází s možností tvořit ekvivalenty. 

Jiří Levý v kapitole Národní a dobová specifičnost (Levý 1998: 119-128) se v podstatě 

shoduje s postupem vymezeným Barchudarovem a Latyševem, tj. s překladem přibližným. 

"Za ty prostředky, pro které domácí jazyk nemá ekvivalenty a které v původním znění nemají 

schopnost vyvolat iluzi prostředí originálu, je možno substituovat domácí analogií 

bezpříznakovou, neutrální, která není jasně spojená s dobou a místem překladu. Nemůžeme-li 

zde prostředí originálu vystihnout, je nutné se vyhnout aspoň jasnému rozporu s ním." (Levý 

1998:123) 

V Bulgakovově románu se vyskytuje několik skupin reálií. Jsou to především jména 

vlastní, jak ruská, tak cizí, ze současnosti i minulosti. Dále ruské i cizí místní názvy, názvy 

nejrůznějších institucí a řada dalších reálií. 

4.3 Rozbor moskevského příběhu 

Translatologickou analýzu začneme analýzou názvu samotného románu. Název 

Macmep u Mapzapuma svou stavbou připomíná jiná mistrovská díla světové literatury jako 

Romeo a Julie, Tristan a Izolda, Dafnis a Chloé, která jsou vystavěna na stejném principu ,,On 

a Ona". Takový název čtenáři naznačuje, že ústředními postavami budou milenci a téma lásky 

bude jednou z nejdůležitějších linií románu. 

Absence a jakási neurčitost jména hlavního hrdiny přidávají neurčitost, nejasnost a 

nedůslednost jak hrdinovi, tak i jeho milostnému citu k Markétě. Na druhé straně Markéta 

představuje celistvou sebejistou a energickou osobnost, která v milostném tandemu zastává 

vůdčí úlohu. Mladá žena je symbolem živelnosti, lásky, která pohlcuje všechno ostatní. 
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Alena Morávková, první překladatelka Bulgakovova románu, obě jména jednoduše 

překládá, vzniká tak název Mistr a Markétka. Libor Dvořák pro svůj překlad, jenž vznikl o 

necelých čtyřicet let později, zvolil stejný název. Nemusíme však být zdatnými odborníky, 

abychom si hned na první pohled všimli toho, že se v překladu vyskytuje zdrobnělina 

ženského jména. Ekvivalentem za ruské jméno Mapzapuma je Markéta. Velice zkušená 

překladatelka přesto užila zdrobněliny, zřejmě proto, že Bulgakovův příběh až příliš spojila 

s Faustem J. W. Goetha, kde jako hlavní ženská postava vystupuje mlad'oučká Markétka -

mladičká dívenka, sotva čtrnáctiletá, včera ještě dítě. Měli bychom si však uvědomit, že 

Markétka z Fausta a Markéta u Bulgakova jsou velmi odlišné postavy. Připomeňme si první 

charakteristiku Markéty "6e3oemHaR mpuolJamuRemHRR Mapzapuma 6bzfla :JICeHoJO oiJeHb 

KpynHozo cnelJUaJlucma ... " Pro hrdou a tvrdohlavou ženu si jen těžko dokážeme představit až 

příliš familiérní oslovení Markétka. Vždyť Bulgakov ji popisuje jako vyšší, téměř božskou 

bytost. 

Bulgakov oslovuje svoji ústřední ženskou postavu několika různými způsoby: 

MaprapHTa HHKonaeBHa, MaprapHTa, KoponeBa Mapro, pouze Mapro a také KoponeBa. 

V překladech jsou tato oslovení zachována a rozšířena, jak jsme se již zmínili, o zdrobnělinu 

Markétka. 

Již samotné srovnání počtu užívaných oslovení nám nabízí zajímavé zjištění. Tak 

například oslovení MaprapHTa HHKonaeBHa oba překladatelé samozřejmě překládají stejně, tj. 

Markéta Nikolajevna. Ovšem v překladu A. Morávkové se s ním setkáme pouze dvacetkrát. 

Kdežto v originále, stejně jako v překladu Libora Dvořáka, jej najdeme v šestapadesáti 

případech. Je jasné, že počet jednotlivých oslovení nemusí být stejný, ovšem zkrácení o více 

než 60% má velký vliv na stylovou rovinu překladu. Tento posun si ukážeme na konkrétním 

příkladu: 

Mapzapuma HuKo!laeeHa He HY:JICOaJlaCb e oeHb2ax. Mapzapuma HuKoJlaeeHa M02fla Kynumb 

ece, ttmo eu noHpaeumcR. Cpeou 31-taKOMblX ee My:J/Ca nonaoaJlUCb Ul-lmepeCl-tble JllOOU. 

Mapzapuma HuKoJlaeeHa HUKozoa 1-te npuKacaJlaCb K npuMycy. Mapzapuma HuKonaeeHa 1-te 
..... 

31-taJla y:J/CaC06 :JICUmbR 6 C06MeCmHOU K6apmupe. 

a 

Markéta nikdy neměla nouzi o peníze a mohla si koupit všecko, co se jí líbilo. Mezi přáteli 

jejího muže se našli zajímaví lidé. V životě si nestoupla k plotně, ani ne poznala strasti života 

v rozděleném bytě. 

téměř úplnou absencí oslovení a spojením krátkých vět do delších souvětí ztrácí 

tato pasáž v podání Aleny Morávkové svoji úsečnost, gradaci a rychlý spád. 
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Naproti tomu Dvořák zachovává tyto charakteristické rysy originálu: 

Markéta Nikolajevna neměla nouzi o peníze. Markéta Nikolajevna si mohla koupit všechno, 

co si jen přála. Mezi manželovými známými se dalo narazit na zajímavé lidi. Markéta 

Nikolajevna v životě nemusela používat primus. Markéta Nikolajevna nepoznala hrůzy života 

ve společném bytě. 

4.3.1 Převod vlastních jmen 

Převodu vlastních jmen je třeba věnovat maximální pozornost, jelikož, jak správně 

poznamenala Vlasta Straková v článku Překládání a vlastní jména (Překládání a čeština 1994: 

174): "Vlastní jména [ ... ] se mohou stát signálem cizosti textu a spolu se jmény místními 

(eventuálně s názvy reálií) tvoří body, jež udržují kontinuitu povědomí cizosti prostředí i 

literárního díla a průběžně připomínají, že jde o překlad, nikoli originál". 

Vlastní jména, jež se objevují v moskevských kapitolách, můžeme rozdělit do 

několika skupin. Jsou to jména ruská a ,,neruská". A protože v překladu jde o to, aby se 

zachovaly specifické rysy, které jsou nositeli národní a dobové specifičnosti, byla ruská jména 

zachována i s patronymikem. Vedle areálového rozdělení kartami zamíchá také časová osa, 

neboť se v této rovině hojně vyskytují jména antických filozofů, starověkých historiků, 

nejrůznějších mytologických bohů, ale také známých hudebních skladatelů, spisovatelů či 

panovníků. Kromě toho je text Mistra a Markétky protkán «roBop5III(HMH Q_laMHJIH51MH». 

Bulgakov obdařuje své postavy takovými příjmeními, která čtenáře velmi výstižně informují 

o charakteru hrdiny - představiteli určité profese či sféry působnosti, pro kterou je daná 

vlastnost typická. Do příjmení hrdinů autor promítá opravdu rozmanité vlastnosti, většinou 

však záporné. 

/Bl 

M. B. II o ,nn o )J(Ha51 

IIoKJiěBKHHa 

JlanrněHHHKOBa 

/Ml 

M. V. Padělaná 

Klovakinová 

Nudlovová 

ID/ 

M. V. Podvržená 

s. Navnadinová 

Nudlinkinová 

HacTaCbH JlyKMHMqHa HerrpeMeHoBa Nastasja Lukinična Semetriková Nastasja Lukinična Urputnová 

HepoHHMIIonpHXHH Jeroným Poskokin Jeroným Příštipkuj 

EoroxynbCKHŘ Rouhavý Bohofujskij 

A,nenbťl>HHa Ey3,n51K Adelfína Skandalinová Adelfína Mejdanová 

PIOXHH Sviňkov Prasečkin 

CTěna JlHxo,neeB St' opa Lotrov St' opa Mizerov 

IIHTHa)J(KO Skvrňenko Skvrnčenko 
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v 

AH.npeň <l>oKMq CoKoB Sťávin Andrej Fokič Moštov 

AHHYIIIKa-q)'Ma Anuška Morová rána Anuška Cholera 

či pes Ty36y6eH Triumf Žolík 

Oba překladatelé zvolili zcela správně postup překladu. Přeložením těchto jmen bylo 

docíleno zachování smyslové hodnoty, a tudíž i záměru spisovatele, který pomocí 

těchto prostředků doplňuje charakter určitého prostředí. Zajímavé je, že ani v jednom 

případě nedošlo při překladu ke shodě. 

Tento Bulgakovův záměr však nebyl dodržen všude, anebo jej užil jen jeden 

z překladatelů, zatímco druhý příjmení jen transkriboval: 

B.C. JiacTOl:JKMH V. S. Lastočkin V. S. Vlašt'ovkin 

KHTaňi(eB 

KaprroB 

v 

Cíňanov 

Karpov 

Kitajcev 

Karpov 

V románu se také vyskytla tzv. ,,skladatelská" jména, která byla zcela správně 

ponechána v originálním znění a transliterována: 

MMxaHJI AneKcaHnpoBHq EepnH03 

PMMCKHň fpHropHň ,[I;aHHnoBHq 

,[(. CTpaBHHCKMŘ 

Michail Alexandrovič Berlioz Michail Alexandrovič Berlioz 

Rimskij Grigorij Danilovič Rimskij Grigorij Danilovič 

Doktor Stravinskij Doktor Stravinskij 

Zvláštní pozornost si zasloužil převod jména básníka Ivana Nikaljeviče Ponyrjova, 

jenž užíval umělecký pseudonym Ee3,[(0MHI>Iií: 

Ee3,[(0MHbiM Bezprizorný Bezdomovec 

Oba předkladatelé vlastní jméno překládají, ovšem při podrobnějším zkoumání 

bychom možná užili jiný postup. Neměli bychom zapomínat na fakt, že nic u Bulgakova není 

samoúčelné, že žádný detail není nefunkční. Prototypů mladého básníka je hned několik. Jsou 

to básníci Alexandr Bezymenskij a Děmjan Bědnyj, o nichž je známo, že tvořili pod 

uměleckými pseudonymy. V té době bylo velmi módní přijmout "nové" jméno. Vzpomeňme 

například na Maxima Gorkého, Andreje Skorbného, Michaila Golodného aj. Tato volba měla 

poukázat na to, že autoři píší jménem lidu, píší o sociální a kulturní chudobě, strádání, 

materiální nouzi. Tato jména byla vždy ve formě adjektiva. Dvořákův překlad- Bezdomovec 

se na první pohled liší tím, že jde o substantivum. Morávková dodržuje slovní druh a její 

Bezprizorný je dokonce slovo přejaté z ruštiny, jež znamená člověk bez přístřeší. 
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Vlastní jména v moskevských kapitolách románu jsou vesměs velice obtížnou částí. 

Do některých totiž autor zašifroval jisté narážky na své současníky a ty se bohužel nepodařilo 

adekvátně přeložit: 

McTHcnaB JlaBposnq Mstislav Lavrovič Mstislav Vavřínovič 

kdy se úplně ztrácí narážka na spisovatele a dramatika V sevoloda Višněvského 

(1900-1951 ), jednoho v největších kritiků Michaila Bulgakova. 

O tom, že vlastní jména a jejich převod do cílového jazyka je záležitostí velmi 

zrádnou, se na vlastní kůži přesvědčil Libor Dvořák. Zřejmě z nepozomosti, a snad i 

z nedostatku času, se v jeho překladu několikrát vyskytly různé podoby jednoho jména. A tak 

jméno prozaika EecKy,n;HHKOBa je celou pátou kapitolu transkribováno jako Beskudnikov, 

kdežto v jednadvacáté kapitole jej Dvořák překládá a objevuje se "nové" jméno Bezběsov. 

Stejná situace postihla také básníka ,ll;sy6paTcKoro. V páté kapitole je toto jméno 

transkribováno - Dvoubratskij a v kapitole dvacáté první přeloženo - Dvoubratov. Dalším 

,,dvojníkem" se stal jeden z hrdinů patnácté kapitoly, stydlivý HnKonaií KaHaBKHH, který se 

v průběhu této kapitoly objevuje pod jménem Kana/kin (překlad), a v epilogu zas jako 

Kanavkin (transkripce). Podobně dopadl talentovaný herec CaBBa IToTarroBHq KyporrecoB, jen 

s tím rozdílem, že obě podoby jeho jména byly přeloženy, nejprve jako Rošťakin (s.136) 

"Bravo, Rošťakin, přidat!", a poté jako Savva Potapovič Nezbedov (v kapitole Sen Nikanora 

Inavoviče a také v samotném závěru románu). Stejné překladatelově chybě se nevyhnula ani 

jedna z hlavních postav románu, básník Ee3,I(OMHniií, později profesor historie I1BaH 

HIIKonaeBIIq IToHnipeB. Jeho příjmení na začátku románu zní jako Ponyrjov (kde byl použit 

překladatelský postup transkripce) a na jeho konci pak jako Ponurev (kde překladatel zvolil 

cestu překladu). 

Vedle těchto nepřehlédnutelných chyb, kterých by se neměl dopustit ani začínající 

překladatel, se úplně ztrácí dubletní formy jmen Deniskin (s. 58) - Děniskin (s. 59) či Anuška 

(s. 43), - Annuška (všude jinde), které mohly být způsobeny obyčejným přehlédnutím. 

Poněkud odlišným, avšak opět nepříliš zdařilým řešením byl převod jména kritika O. 

JiaTyHcKoro. Do kterého Bulgakov schoval jméno jednoho ze svých nejhorších nepřátel, 

spisovatele a kritika A. Lunačarského, který rozpoutal štvanici na Bulgakova v tisku, zasloužil 

se o zrušení jeho her v divadlech a zákaz publikace jeho děl, a rovněž Osafa Litavského, 

dramatika, kritika a nekompromisního cenzora Bulgakovových her. Podobnost těchto jmen je 

patrná na první pohled: 

J1YHaqapCKI1H- O. J1aTYHCKI1H 

Ocacp JlHToBCKHH- O. JiaTyHCKI1H 
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Dvořák však jméno kritika Mistrova románu o Pilátovi překládá. Z Latunského se tedy 

stává Mosazkin, který má před příjmením rovněž nepochopitelný monogram "M". 

Bulgakovův úmysl a jeho mistrná narážka na dva literární soky se zcela vytratila. Proto tento 

překladatelský postup, tj. překlad vlastního jména v tomto případě nemůžeme nazvat 
Jf , " v , spravnym resen1m. 

Další zvláštností je nahrazení iniciál: 

3,[(eCh 6biJ10 ,[(Be CTaTbM: O,[(Ha - J1aTyHCKOrO, a JJ:pyra5I, IIO,[(IIMCHHHa5I 6yKBaMH 

«H3.». -Tady jsem objevil hned dva články: jeden Mosazkinův a druhý opatřený dole jen 

iniciálami MZ. 

Pro úplnost dodejme, že Alena Morávková tato jména většinou transkribovala, čímž se 

zároveň vyhnula obdobným chybám. Ovšem v jejím překladu jsme zaznamenali jiné 

nepřesnosti, a to nejednotnost v koncovkách: Poplavský, Bernadský, Parčevský, ale Rimsky·, 

Stravinskij'. A také, stejně jako u Dvořáka, kolísání v převodu ženských jmen: Marja 

Alexandrova, ale Natálie Prokofjevna, nebo Pelageja Petrova, ale Xenie Nikitična. 

V případě normativních tvarů obecně známých ruských jmen, která se v textu 

vyskytují velmi zřídka, se překladatelé vystačili s transkripcí, při níž se řídili pravidly danými 

v Pravidlech českého pravopisu: ITyrnKHH - Puškin, ,[(ocToeBCKHií - Dostojevskij, TiaHaeB -

Panajev, CKa6HqeBCKMií: - Skabičevskij. Ovšem zjakéhosi nepochopitelného důvodu 

Morávková nahrazuje jména ITaHaeB a CKa6MqeBCKHŘ jménem významného ruského 
v 

spisovatele a vynikajícího satirika Saltykova-Sčedrina. 

Jenže spisovatel a novinář Ivan Ivanovič Panajev (1812-1862) a kritik a literární 

historik Alexandr Michailovič Skabičevskij (1838-1910) zosobňovali povrchní, mělkou 

kritiku demokratického směru, která si nekladla za úkol pochopit smysl a podstatu věci, ale 

byla dost populární mezi sovětskými literáty v porevolučních letech. Stejná formální 

hierarchie jako ve Skabičevského Historii nejnovější literatury (1891) panuje také 

v MASOLITu, kde spisovatelem je pouze osoba s příslušnou legitimací a za obzvlášt' 

talentované literáty se považují jedinci, kteří jsou členy nějakého řídícího orgánu. 

Skabičevskij i Panajev zcela odpovídají formálním požadavkům, kladeným na členy 

Gribojedovova domu. Tudíž postup substituce, který užila Alena Morávková, je v tomto 

případě naprosto chybný. 

Jak už jsme se zmínili dříve, v Bulgakovově románu se objevuje celá řada jmen cizích. 

Při převodu z ruštiny se překladatel v takových případech setkává s jednou závažnou 

komplikací, a tou je identifikace jmen přepsaných do cyrilice. V našem případě se v textu 
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kromě obecně známých jmen vyskytují jména velmi obtížně rozpoznatelná. Oba překladatelé 

zvládli tento obtížný úkol na výbornou. Dokladem toho jsou následující příklady: 

". .. no3T y3HaBan Bce 6onhme II 6onhme IIHTepecHoro II none3Horo II npo ernneTcKoro 

03upuca, 6narocTHoro 6ora H CbiHa He6a H 3eMJIH, H npo cp1IHHKHiÍCKoro 6ora (/)aMMy3a, H 

npo MapiJyKa, H ,na)Ke npo MeHee II3BeCTHoro rpo3Horo 6ora BuzpzunylJllU, KOToporo 

rroqnTaJIH HeKor,na au;TeKH B MeKCMKe." 

~, ... dovídal se básník stále víc zajímavých a užitečných věcí, mimochodem o egyptském 

Osirisovi, dobrotivém bohu a synu Nebe a Země, o fénickém bohu Thammúzovi, o Mardukovi 

a dokonce i o méně známém hrozivém bohu Huitzilopochtlim, kterého kdysi všeobecně 

uctívali Aztékové v Mexiku." (s. ll) 

Oba překladatelé se v převodu jmen shodli, proto jsme uvedli pouze překlad Aleny 

Morávkové. Zajímavá je také skutečnost, že Libor Dvořák, který se pokaždé snažil 

převést vlastní jména po svém, tedy odlišně od varianty Morávkové, v této pasáži 

nevyužil možnost dubletního tvaru jména boha BMu;nHnyu;nM, jež zní bud' 

Huitzilopochtli, nebo Vislipuzli. 

"BoT 3ToMy, 3a nepBbiM nynhTOM, - 3TO BbemaH."- "Támhleten ... za prvním pultem, to je

Vieuxtemps!" (M: 329) 

Další jména větší obtížnosti se v textu více nevyskytla, a oba překladatelé úspěšně 

vyřešili převod všech cizích jmen z ruštiny do češtiny, ať už se jednalo o skutečné nebo 

smyšlené osoby: 

HMnepaTop Py;::r:onbcp císař Rudolf císař Rudolf 

faií Kecapb KanMryna Gaius Caesar Caliguila Gaius Caesar Caligula 

KaRT Kant Kant 

CeKcT 3MnHpHK Sextus Empiricus Sextus Empiricus 

Mapu;naH Kanenna Martianus Capella Martianus Capella 

ApncToTeJib Aristoteles Aristoteles 

I1oraHH illTpayc Johann Strauss Johann Strauss 

rpacp Po6epT kníže Robert hrabě Robert 

V překladu A. Morávkové se nejspíš z nepozornosti objevuje oslovení kníže. Dále 

v textu se již objevuje správný ekvivalent hrabě. 

r.)l{aK 

rocrro)l(a TocpaHa 

pan Jacgues 

signora Toffanová 
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rocno)Ka MHHKHHa paní Minkinová paní Minkinová 

Bulgakov užívá jednotného oslovení rocrro,nHH-rocrro)l(a. V překladech tato oslovení 

kolísají. 

Zajímavé je srovnání jmen Wolandovy suity. Bez pochyby nejobtížnější byl převod 

kocourova jména: 

KoT EereMOT Kocour Kňour Kocomour 

Oba překladatelé zvolili stejný postup - substituci. Výsledek je však poměrně odlišný. 

Jak jsme již jednou zmiňovali, kocour dostal toto jméno mimo jiné proto, že se 

shodovalo s jménem obrovské obludy téhož jména (viz s. 26). V podání Morávkové je 

význam dodržen jen částečně, poněvadž jak ruské 6ereMOT (hroch), tak české kňour 

(divoké prase) splňují podmínku obrovského zvířete, které na první pohled vypadá 

nebezpečně, i když povahy obou zvířat nejsou totožné. Zato je splněna funkce rytmu. 

Oba výrazy mají ekvivalentní koncovku -om -om, -our -our, která zaručuje rytmus. 

V poslední kapitole překladatelka dokonce dodává: "Dřívější kocour Kňour alias 

Behemot ... " /M: 4 73/. Naproti tomu u Dvořáka postrádáme jakoukoli bližší shodu 

s originálem, kromě toho, že je jasné, že jde o kocoura. 

Pozornost si zaslouží také další tajemný démon-rytíř: 

KopoBheB-<l>aroT Korovjev-Fagot Kravinkin-Fagot 

Zde vidíme, že Morávková jméno této postavy transkribuje, kdežto Dvořák ho 

překládá, a částečně kompenzuje a přibližuje čtenáři jeho úlohu baviče: Kravinkin -

dělá kraviny, baví lidi. 

Pro převod ostatních členů suity byla použita transkripce. 

Dále se v textu vyskytlo několik jmen v domácké či familiární podobě, tzv. 

hypokoristika: BapeHbKa - Vareňka, MaHellKa - Mánička/Maněčka, KHpiOIIIKa - Kirjuška, 

CarnKa - Saška. 

Převod vlastních jmen v podání obou překladatelů je uveden v příloze č. 1. 

4.3.2 Místní názvy 

Místní názvy v moskevském příběhu jsou spjaty většinou s ruskými názvy, proto 

jejich převod do češtiny nepředstavoval pro překladatelé větší problémy. V textu se objevují 

názvy měst, která se bez potíží transkribovala: 
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MocKBa - Moskva, KMeB - Kyjev, Eenropo~ - Bělgorod, IleH3a - Penza, ApMaBHp -

Armavir, JleHHHrpa,n: - Leningrad, CapaTOB - Saratov, XapbKOB - Charkov, Ka:JaHb -

Kazaň, 5InTa - Jalta, CyyK-cy - Suuk-Su, QHXH)l;3HpH - Cichidziri, MaxHH,Zl)KaypH -

Machindžauri, KHcnoBo,n:cK - Kislovodsk. 

Odlišný postup překladatelé zvolili pro další městečko: 

BopoBoe Borové Borovoje 

/transkripce/ /překlad/ 

" Rek a vodních nádrží: 

MocKBa-peKa- řeka Moskva, KJI5I3bMa- Kljazma, IlaTpHaprnHe rrpy,n:hi- Patriarchovy 

rybníky. 

Náměstí, nejrůznějších ulic a uliček : 

Ma.Jia5I EpoHHa5I - Malá Bronná, Ca,n:oBoe KOJibl(O - Sadový okruh (M)/Sadová 

okružní třída (D), CrrHpH,n:OHOBKa- Spiridonovka, ynMI(a KporroTKHHa- Kropotkinova 

ulice/třída, OcTo)l(eHKa - Ostoženka, fepueHa - Gercenova, EnoxoBcKa5I ynHI(a -

Jelochovská ulice, :SoJibiiia5I HHKMTCKa5I- Velká Nikitská, EpMonaeBCKHH rrepeynoK

Jermolajevská ulička, HHKHTHHCKHe BopoTa- Nikitinská brána, Ap6aTcKa5I rrnoma,n;b 

- Arbatské náměstí, Ca,n:oBM ynnua- Sadová, M5ICHHI(Ka5I - Mjasnická, TsepcKa5I -

Tverská. 

Parku aj: 

AneKcaH,n;poBCKHH ca,n: - Alexandrinský park/ Alexandrovský park a Alexandrovská 

zahrada, KpeMJieBcKa5I cTeHa- Kremelská zed'. 



MocKBa - Moskva, KHeB - Kyjev, Eenropo,[( - Bělgorod, ITeH3a - Penza, ApMaBHp -

Armavir, JleHHHrpa,[( - Leningrad, CapaToB - Saratov, XapbKOB - Charkov, Ka3aHb -

Kazaň, 5InTa - Jalta, CyyK-cy - Suuk-Su, I(HXH,[(3MpM - Cichidziri, MaxMH,n)KaypH -

Machindžauri, KMcrroBO,[(CK - Kislovodsk. 

Odlišný postup překladatelé zvolili pro další městečko: 

EopoBoe Borové Borovoje 

/transkripce/ /překlad/ 

" Rek a vodních nádrží: 

MocKBa-peKa- řeka Moskva, KJI5!3bMa- Kljazma, ITaTpHapiiiMe rrpy,[(bi- Patriarchovy 

rybníky. 

N áměstí, nejrůznějších ulic a uliček : 

Mana5I EpoHHa5I - Malá Branná, Ca,n;oBoe KOJib[(O - Sadový okruh (M)/Sadová 

okružní třída (D), CrrHpH,n;OHOBKa- Spiridonovka, yrrMu;a KporroTKMHa- Kropotkinova 

ulice/třída, OcTO)l(eHKa - Ostoženka, fepu;eHa - Gercenova, ErroxoBcKa5I yrrMI(a -

Jelochovská ulice, Eorri:>IIIa5I HMKMTCKa5I- Velká Nikitská, EpMorraeBCKHŘ rrepeyrroK

Jermolajevská ulička, HHKHTHHCKHe BopoTa- Nikitinská brána, Ap6aTcKa5I nrroma,n;I:> 

- Arbatské náměstí, Ca,n;oBa5I ynHu;a - Sadová, M5ICHH[(Ka5I - Mjasnická, TsepcKa5I -

Tverská. 

Parku aj: 

ArreKcaH,n;poBCKHŘ ca,n; - Alexandrinský park/ Alexandrovský park a Alexandrovská 

zahrada, KpeMneBcKa5I cTeHa- Kremelská zed'. 

4.3.3 Ostatní reálie 

Jak jsme již poznamenali v podrobném rozboru moskevského příběhu, Bulgakov 

v románu vytváří obraz Moskvy třicátých let minulého století, a proto zde zobecněně odráží 

vlastnosti jazyka různých sociálních skupin a sfér a také psychologického rozpoložení 

člověka. K tomuto účelu si vybírá postavy z těch nejrozmanitějších oblastí. Je samozřejmé, že 

každá profese má své specifické rysy, proto zde najdeme nejrůznější profesionalizmy a 

termíny a názvy nejrůznějších organizací: 

milice 

MHJIHIUIOHep milicionář 
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Zde opět vidíme nejednotu v podání Libora Dvořáka, který typickou sovětskou, resp. 

ruskou reálií nejprve zcela správně zachovává: 

Do lóže Sempljarovových se hnala milice, přes bariéru lezli zvědavci, ozývaly se salvy 

pekelného smíchu a děsivý jek ... ID: 1321 

Dveře hlavního vchodu se náhle otevřely a v doprovodu milicionáře se v nich objevil pán 

v letním převlečku ... /D: 194/, 

a později zas z nepochopitelného důvodu substituuje: 

"Nebrečte nám tady, paní, " děl klidně první policista ... ID: 1931 

Kolem desáté hodiny dopolední fronta nedočkavců vykynula natolik, že se o ní doslechla i 

policie, která s překvapivou pohotovostí vyslala jak pěší, tak jízdní hlídky ... ID: 1861 

Předpokládáme, že užití různých překladatelských postupů nebylo úmyslné a že se 

spíše jednalo o stejnou nepozornost jako v případě převodu vlastních jmen, o nichž 

jsme již hovořili dříve. 

,[(OM fpH60e)J;OBa Gribojedovův dům Gribojedovův dům 

Oba překladatelé velmi správně užili postupu kalkování. Ve skutečnosti je ,[(oM 

fpH6oe)J;oBa parodií na ,lJ;oM fepueHa, kde se ve dvacátých letech nacházela řada 

literárních organizací, jako RAPP či MAPP, podle kterých byl vytvořen i fiktivní 

MACCOJ1HT. Tento dům vlastnil strýc slavného spisovatele (v románu Gribojedovův 

dům prý vlastnila spisovatelova teta). Jméno autora Hoře z rozumu Bulgakov zvolil 

kvůli jeho "gastronomickému" významu, který má poukázat na hlavní vášeň členů 

MASO LITu- snahu se dobře najíst. 

MACCOJ1HT MA SOLIT Všedolit 

Jde o organizaci, kterou sám autor nazývá následovně: v O)J;Ha H3 KpynHeHIIIHX 

MocKOBCKHX J1HTepaTypHniX COKparn;eHHO 

MACCOJ1HT. Ovšem jak jsme již dříve upozorňovali, román Mistr a Markétka je 

především v moskevských kapitolách dílem satirickým. V průběhu celého děje 

Bulgakov znovu a znovu naráží na to, že sovětští spisovatelé píší "špatné" verše na 

objednávku vládnoucí moci. Vzpomeňme si na slova Ivana Bezprizorného: 

- Hem, - omo3ea!lcJl HeaH, 2JlJlOJl He Ha cJZeooeamellJl, a e oaJlb, ua zacHyUJuu 

He6ocl<flOH, - :Jmo y MeHJl uuKozoa ue npouoem. Cmuxu, Komopbze Jl nucafl, - nfloxue 

cmuxu, u R menepb :Jmo noHJl!l. 

Proto jak literární badatelé, tak i samotní čtenáři vykládají tuto zkratku jako MACTepa 

COu:HarrMCTMqecKoň J1HTepaTypni, podle analogie s existujícím spolkem dramaturgie 

MACTKOM)J;P AM (MacTepcKa51 KOMMYHHCTH'llecKoií npaMni). 
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Vidíme, že oba překladatelé tu zvolili rozdílný postup. Morávková zkratku 

transkribuje, protože v českém prostředí má stejný význam. Následně ovšem zkratku 

vysvětluje jako Masovou organizaci literátů. V Dvořákově podání jde o typickou 

substituci, která ovšem neodráží žádný z autorových úmyslů, snad jen s výjimkou 

masovosti, která je obsažena v slově všelidový. 

MocT<oecT<aR o6!lacmHaR 3pe!lUUfHaR KOMuccuR 

Moskevská krajská estrádní komise (M: 101) 

Moskevská oblastní komise lidových zábav (D: 80) 

AKycmutteCKaR KOMUCCUR MOCK06CKUX meampoe 

Akustická komise moskevských divadel (M: 163) 

Akustická komise moskevských divadel (D: 130) 

pa3be3ÓHOU paiioHHblU meamp 

okresní zájezdové divadlo (M: 164) 

okresní putovní scéna (D: 131) 

KoMuccuR 3pe!lUUf u yeece!leHeii o6Jle2'-leHH020 muna 

Komise pro estrády a masovou zábavu (M: 234) 

Komise pro divadelní představení oddechového typu (D: 189) 

cny)l(alll;IIH B E10po no 03HaKOM!leHuJO uHocmpaHlJee '-1 3JiocqacTHbiii 

iJocmonpuMettame!lbHocmRMU MocK6bl 

c 

průvodce, který seznamoval cizince s moskevskými pamětihodnostmi (M: 480) 
, 

úředník Uřadu pro seznamování cizinců s pamětihodnostmi Moskvy (D: 387) 

Všechny tyto názvy (s výjimkou milice) byly parodií bud' na existující organizace a 

spolky, anebo na sovětské poměry. Hlavní funkcí je funkce zábavná, a ta byla s větší 

či menší mírou v obou překladech dodržena. Snad jen s výjimkou posledního příkladu, 

kdy překladatelka úplně ignorovala název instituce, překlad generalizovala a 

výsledkem byla naprostá ztráta humorné situace. 

Přibližuje nám tehdejší módu: 

!feeutfa xomb u c xpunomoii, 1-10 c!laOKo 3ane!la, KapmaeR, ttmo-mo MallonoHRmHoe, HO, cyiJR 

no :JICeHCKUM flUlJaM 6 napmepe, O'-leHb C06Jla3HUmeJtbT-tOe: FeplleH, lliaHe!lb 1-lOMep nRmb, 

MutfyKo, Hapcuc Hyap, eettepHue nflambJl, nllambJl KOKmeiillb ... 

Dívka poněkud chraplavě, ale přitom sladce, s lehkým ráčkováním, pronášela záhadná, ale 

soudě podle výrazů ženských tváří v přízemí nanejvýš lákavá slova: "Tabac, Chanelle, 

Mitsuco, Narcis černý, Chanelle číslo pět, večerní toalety, koktejlové šaty ... '' (M·160) 
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Kráska sice mírně sípavým, leč o to sladším zpěvným hlasem zaráčkovala cosi téměř 

nesrozumitelného, ale soudě podle tváří dam dole v hledišti neobyčejně poutavého: 

"Herlaine, Chanel číslo pět, Micuko, Narcis Noir, velké večerní toalety, koktejlky ... " (D: 128). 

Z jakéhosi nepochopitelného důvodu žádný název parfému, s výjimkou Chanel číslo 

pět u Dvořáka a Narcis černý u Morávkové, kde ovšem zapochybujeme nad nutností 

překladu, není převeden správně. Ale začneme po pořádku: Tep!lel-l není Herlaine, jak 

se domnívá Dvořák, a už vůbec ne Tabac, jak si myslí Morávková, zvlášť když parfém 

této značky je pouze pro muže, ale světově proslulá vůně Guerlain. Značku Chanel 

Morávková opakuje hned dvakrát, ani jednou však není napsána správně. Další měla 

být vůně Mitsuoko, nikoli Mitsuco nebo Micuko. A nakonec Narcis černý je správný 

překlad parfému Narcisse Noir (nikoli Narcis Noir). 

3arpaHH~Hbie .nyxH- francouzské voňavky (M: 276)- cizí voňavky (D: 225) 

Vidíme, že Morávková užila konkretizaci, která v tomto případě rozhodně není na 

škodu. Adjektivum francouzské zahrnuje požadavek zahraničního a značka 

francouzské kosmetiky je v parfumerii velkým pojmem. 

Gastronomické pochoutky a nápoje: 

f.Jmo omeapHbze noplfUOHHbze cyoattKu! . .. A cmep!l.ROb, cmep!l.ROb e cepe6pucmou 

KacmplO!lbKe, cmep!l.ROb KycKaMu, nepe!lo:JICeHHblMU paK06blMU UteuKaMu u cee:JICeu uKpou? A 

JlUlfG-KOKomm c utCLMnUHbOHOBbZM n10pe e ttaUtettKax? A rjJulleuttuKu U3 opo300B BaM He 

HpaeuJZucb? C mp10rjJell.RMU? Ilepene!la no-2eHy33CKu? ... mapellOttKa cyna-npeHmaHbep? A 

oyneJl5l, 2GpUtHenbl, 6eKaCbl, BQJlbOUlHenbl no ce3oHy, nepene!la, KYJlUKU? mun.RUjUU e 20p!le 

Ha3paH?f 

Kam se hrabe vařený porcovaný candát! ... Ale není libo jesetera na stříbrné míse, 

nakrájeného na kousky, proloženého račími hřbítky a čerstvým kaviárem? A co rozšlehaná 

vejce cocott s žampiónovým pyré v koflíku? A drozdí filet by vám nechutnal? S lanýži? A co 

takhle křepelka po janovsku? ... talířek zeleninového krému a la printannier. Takhle sluky -

garšnepy, sluky otavní a lesní, podle ročního období, křepelky či kulíci! Minerálka, která syčí 

ještě v krku? (M: 72) 

A ten candát na divoko - ten snad nestojí ani za řeč! ... Co třeba takový jeseter, jesetýrek na 

stříbře nebo porcovaný jeseter nadívaný račími hřbítky a kaviárem! Nebo vejce cocotte se 

žampiónovým pyré zapékaná v misce! A což teprve drozdí filé, to byste si nedopřál? Pěkně 

s lanýži! Nebo křepelku po janovsku! ... talíř krémové polévky a la printanier. A co sluky- a 
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je nakonec jedno, zda jsou podle sezóny otavní či lesní - nebo křepelky a kulíci? Nebo 

minerálka narzan, perlící v hrdle? (D: 57) 

V obou případech jde o skvělý převod. Vidíme rovněž, že překladatelé si dali 

obrovskou práci s vyhledáním termínů odpovídajícím originálu. Ani případná 

generalizace neubrala na výsledném efektu, a tak oba překlady, stejně jako originál, 

satiricky a s humorem popisují vybrané dobroty v době, kdy obyčejní lidé v sovětském 

Rusku neměli v obchodech příliš velký výběr. 

Hap3aH minerálka minerálka, třeba narzan 

Vidíme, že oba překladatelé zvolili postup generalizace. Tento překladatelský postup 

je naprosto správný, protože cílového čtenáře o nic neochuzuje, naopak, užití 

samotného názvu nápoje by pro něj mohlo být matoucí. Dvořák ještě dává upřesňující 

informaci. 

a6pHKocoBa51 oranžáda broskvová limonáda 

Tady se každý z překladatelů rozhodl pro odlišný postup. Morávková užívá substituci 

s částečným zachováním významu podle českého úzu. Dvořák tuto dobovou reálii 

překládá a doplňuje o generalizovanou limonádu. 

Termíny z lékařského prostředí: 

capKoM nerKoro 

reMHKpaHH51 

6erra51 rop51qKa 

rnrrpHU 

lllH30cppeHH51 

rakovina plic 

hemikranie 

delirium tremens 

injekční stříkačka 

schizofrenie 

IICHXHaTpHqecKa51 KllHHHKa psychiatrická klinika 

arrKoroJIH3M alkoholismus 

plicní sarkom 

hemikranie 

delirium tremens 

injekční stříkačka 

schizofrenie 

psychiatrická klinika 

alkoholismus 

aHarrH3 Moqu rozbor moči rozbor moči 

paK rreqeHH rakovina jater rakovina jater 

rrupaMH,noH prášek proti bolení hlavy piramidon 

Vidíme, že s překladem termínů nevznikl žádný problém. Bylo užito postupu překladu 

a termíny z originálu byly nahrazeny ekvivalentními výrazy. Jen poslední uvedený 

příklad jen řešen poněkud odlišně- Dvořák termín transkribuje, kdežto Morávková jej 

nahrazuje obecným pojmenováním, což se v tomto případě zdá být št~astnějším 

řešením, neboť každý cílový čtenář nemusí vědět, že se jedná o lék. 
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Z oblasti kriminalistiky: 

,ueno BonaH,Ua Wolandův případ případ W oland 

yronoBmiiHa zločinnost kriminální pozadí 

BeJIOCb CJie,llCTBHe probíhalo vyšetřování probíhalo vyšetřování 

IIOKa3aHH.H svědectví výpověď' 

rrponaBIIIero pa3biCKaJIH pohřešovaný byl vypátrán zmizelého objevili 

cne,Ubi stopa stopa 

CJie,[(OBaTeJib vyšetřovatel vyšetřovatel/kriminalista 

6pOHHpOBaHHa.H KaMepa pancéřová cela pancéřovaná cela 

yrp03biCK pátrací oddělení kriminálka 

IIO,ll03peHIIe IIa,llaJIO podezření padlo podezření padlo 

HH c MecTa! Ani hnout! Ani hnout! 

Překlad byl přizpůsoben českému úzu a význam originálu byl plně zachován. 

Sovětské dobové reálie: 

KOMCOMOJIKa 

KyJiaK 

rrponeTapHii 

komsomolka komsomolka 

kulak kulak 

proletář proletář 

Tyto reálie byly v obou případech shodně přetranskribovány, neboť jsou nositeli 

významu typického pro určité historické prostředí. 

rpHBeHHHK 

qepBOHeiJ; 

TpernKa 

desetník 

pětka 

třírublovka 

desetník 

desetirublovka/desítka 

třírublovka 

Některé byly substituovány vhodně (desetník), pomocí bezpříznakových slov 

(třírublovka, destirublovka), anebo nevhodně (pětka), neboť byly nahrazeny 

pří znakovými ' vyrazy. 
v• v • 

IIpHMYC v arte prtmus 

naTecpoH gramofon gramofon 

KOB60ŘKa pestrá košile pestrá košile 

TOJICTOBKa košile tolstovka 

KaJibCOHbl podvlékačky podvlékačky 

IIIJI.HIIa IIHpO)l(KOM klobouk smáčknutý na placku klobouk 

46 



Pro ruské KOB6oiíKa neexistuje český doslovný ekvivalent, proto překladatelé využili 

možnost opisného překladu, v němž je znak slova z ruského textu. V případě 

TOJICTOBKH pak překladatelé postupovali různě, Morávková zvolila postup generalizace 

a užila slova košile, Dvořák ji pouze transkribuje a ponechává v původním znění. 

Otázkou ale zůstává, zda je tento výraz cílovéhomu čtenáři srozumitelný, či nikoli. 

Připomeňme, že TOJICTOBKa je dlouhá pod pasovaná košile, která dostala název podle L. 

N. Tolstého, jenž v ní chodíval často a rád. 

Některé výrazy jsou z originálu přejatá přímo, protože se jedná o profesionální 

neologismy: IIHJiaTqHHa - pilátština (M: 181) - pilátovština (D: 146), která byla vytvořena po 

vzoru 6ynraKOBII(MHa. Upozorněme jen na poněkud nesprávný převod uL. Dvořáka, kde by 

výchozí lexikální jednotkou muselo být jméno Pilátov, nikoli Pilát. 

V textu se objevují nejrůznější díla ruské i světové literatury, s nimiž si překladatelé 

poradili bez sebemenšího zaváhání: fope OT YMa- Hoře z rozumu, EBreHHH 0HerMH- Evžen 

Oněgin, CKyrroií pbro;apb - Skoupý rytíř, ,ll;oH KHxoT - Don Quijote, <DaycT - Faust, MepTBbie 

,n;yiiiH- Mrtvé duše, PeBH3op- Revizor. 

4.4 Volba lexikálních prostředků 

Jak už jsme v průběhu naší práce několikrát poznamenali, Bulgakov je skutečným 

mistrem svého řemesla. Tuto charakteristiku rovněž podporuje jeho bezchybná volba 

lexikálních prostředků, s jejichž pomocí čtenáři přibližuje určitou nedořečenost a skrytý 

význam. Vzpomeňme si například na úplný začátek příběhu, kdy se v moskevském parku 

nečekaně objeví Satan. Nikdo z čtenářů, ani dva literáti netuší, s kým budou mít tu čest, ale 

Bulgakov nás na toto setkání pomaličku připravuje již od samého začátku. 

Celá první kapitola je doslova přesycená skrytými nápovědami, které mají čtenáři 

pomoci lépe a snadněji pochopit, s kým se na stránkách románu setkají. Bulgakov proto 

využívá nejrůznějších postupů, např. odkaz na jiné známé literární dílo: 

Epigrafk románu jsou řádky z Goetheho Fausta: 

... TaK KTO )J( Tbl, HaKOHei(? 

- 5I ~ qaCTb TOM CIIJihi, 

3Jia H BeqHo coBeprnaeT 
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6naro. 

feTe. "<l>aycT" 

Alena Morávková volí překlad Otokara Fišera: 

"Nu dobrá, a kdos ty?" 

"Té síly díl jsem já, 

jež chtíc vždy páchat zlo 

vždy dobro vykoná." 

(Goethe: Faust) 

Libor Dvořák volí odlišný postup. Na rozdíl od Morávkové, která sáhla po existujícím 

českém překladu, se překladatel rozhodl, že motto Bulgakovova románu převede samostatně. 

Poznamenejme ještě, že vychází z ruského překladu, který užil Bulgakov, nikoli 

z německého originálu: 

... tak kdo jsi tedy, pro boha? 

Jsem částí síly, která si věčně 

přeje zlo- a věčně dobro přináší. 

J.W. Goethe: FAUST 

Nám se podařilo zjistit, proč ták učinil: "Moje zkušenost praví, že v podobných 

případech je nejlepší tlumočit podobné motto co nejpřesněji - u rýmovaných textů se velice 

často stává, že překladatel v zájmu co nejpřesnějšího rýmu musí kompenzovat význam, a to 

třeba až o dva řádky dál. Další věc je, že dnes (alespoň pokud vím) už se tolik netrvá na tom, 

aby se - jako to bylo v dobách Alenina a mého mládí - při citacích vždy hledal poslední 

publikovaný překlad. Mimochodem už tenkrát se mi tento všeobecně respektovaný 

požadavek příliš nezamlouval. "28 

Také Wolandův popis odkazuje na intertextovost a shoduje se s Mefistem: 

nad MblutKoií Hec mpocmb c ttepHblM Ha6aJZdautHUKOM 6 6Ude 20fl06bZ nyiJen.R. . .. Pom 

KaKoií-mo Kpu6ou. Bbz6pum zlladKo. EpJOHem. Ilpa6bZU 2Jla3 ttepHblU, Jle6blU notteMy-mo 

JeJleHbtU. Epo6u ttepHbze, HO oiJHa 6bzute iJpyzoií. 

A rovněž: 

IloKa uHocmpaHel1 co6aJZ ux peiJaKmopy, no3m ycnefl pa32Jl5ldemb Ha KapmottKe 

J-tanettamaHHOe UHOCmpaHHblMU 6yK6QMU CJl060 "npopeccop" U HQlJQJlbHYJO 6yK6Y if_JaMUJlUU -

060UJ-toe "B ". 

28 z korespondence s Liborem Dvořákem 
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Písmeno W lze přečíst také obráceně, jako písmeno M- Mefisto. 

S těmito více či méně otevřenými narážkami překladatelé neměli žádný problém: 

Pod paží svíral hůlku s černým knoflíkem v podobě hlavy pudla. . .. Trochu pokřivená ústa. 

Hladce vyholený. Brunet. Pravé oko černé, levé neznámo proč zelené. Obočí stejné, 

nestejnoměrně posazené. lM: 121 
, 

... v podpaždí svíral špacírku s černým držadlem ve tvaru pudlí hlavy. . .. U sta se zdála mírně 

zkřivená. Byl hladce oholen. A taky byl brunet. Pravé oko černé, levé kupodivu zelené. Obočí 

měl rovněž černé, posazené nestejně vysoko. ID: 1 Ol 

Bulgakov byl vskutku mistrem slova, což nám znovu připomíná volbou lexikálních 

prostředků. V prvním odstavci celého románu při popisu Michaila Berlioze čteme: 

... Ha xoporno Bhi6pHTOM JJHI(e ero rroMern;anHch cBepxoecmecmBeHHblX proMepoB OliKH B 
..., "" 11epnou pozoBou onpaBe. 

Proč při popisu neužil slova 6o!lbutux, ozpoMHblX proMepoB, jež mají stejný význam? 

Proto, že nám chtěl již nyní naznačit, čeho budeme svědky. Vždyť význam slova 

ceepxbecmecmeeHHblU je neobyčejný, mystický, nadpřirozený, racionálně nevysvětlitelný. 

Stejně tak následující slova LtepHblU pozoebzu mají čtenáře připravit na příchod temných sil, 

neboť si je lidé tradičně představují jako černé čerty s rohy na hlavě. 

Podívejme, jak se s tím vyrovnali překladatelé: 

... jeho hladce vyholený obličej rámovaly ne přirozeně velké brýle s černou kostěnou 

obroučkou. (M:7) 

... jeho pečlivě vyholenou tvář zdobily neuvěřitelně velké brýle v černých rohovinových 

obroučkách. (D:7) 

Vidíme, že Morávková volí nepřirozený a Dvořák neuvěřitelný, snad vhodnějším 

ekvivalentem by bylo slovo nadpřirozený. 

Dále si Bulgakov pohrává se slovy, která vyvolávají jistou ozvěnu, a to neustálým 

opakováním určitého seskupení písmen a příznačnou barvou: 

... O..:epTHJI Ee3,[(0MHhiŘ rnaBHoe ,n:eiícTBYJOmee JJHI(O cBoeií rro3Mhi, TO ecTh I111cyca, o..:eHh 

..:epHLIMH KpacKaMH, 11 TeM He MeHee BCIO II03MY IIpHXO,[(HJ10Ch, IIO MHeHHIO pe,n:aKTOpa, 

TIHCaTh 3aHOBO. 

Autor vykreslil hlavní postavu Ježíše Krista těmi nejčernějšími barvami, a přesto by měl 

podel redaktorova názoru celé dílo od základu přepsat. /M: 10/ 
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Bezdomovec totiž hlavní postavu své poémy, Ježíše, vyvedl v neobyčejně černých barvách -

a přesto bylo podle šéfredaktorova názoru nezbytné celý text přepsat. ID: 81 

- IJOTOMy, - OTBeTMJI MHOCTpaHeQ M IIpMIQypeHHbiMM rJia3aMM IIOrJI.H,[I,eJI B He6o, r,ne, 

rrpe,n;qyBCTBY.H BeqepHIOIO IIpOXJia,ny, 6eCIIlYMHO qepTMJIM qepHhie IITMQbi. .. 

"Protože," vysvětloval záhadný společník a přimouřenýma očima vzhlédl na oblohu, kde 

nehlučně kroužili černí ptáci v předtuše večerního ochlazení. .. lM: 191 

"Protože Anuška už koupila slunečnicový olej," odpověděl cizinec a snivě se zadíval do nebe, 

po němž v předtuše večerního chladu nezvučně čárali černí ptáci ... /D: 161 

OH 6hiJI B ,ll,OporoM cepoM KOCTIOMe, B 3arpaHMqHbiX, B QBeT KOCTIOMa, TYQlJI51X. CepLiií 

6epeT OH JIMXO 3aJIOMHJI Ha yxo ... 

He3HaKOMeU He CM,lJ,eJI, a CT051JI B03Jie Hee, ,ll,ep)Ka B pyKaX KaKYJO-TO KHM)KeqKy B TeMHO

cepOM rreperrJieTe, llJIOTHbiH KOHBepT xoporneií 6YMarM H BM3MTHYJO KapTOqKy. 
v 

Sedá barva (cepbzu) zde není jen barvou s negativní konotací, tj. barvou neštěstí, 

smutku a stísněnost, nýbrž má u čtenáře vyvolat vzpomínku na síru (cepa). Zápach síry totiž 

předznamenává příchod pekelných sil. Tento autorův skrytý úmysl však kvůli odlišnosti obou 
v 

jazyků nebylo možné přenést. Sedá barva označuje něco mezi zlem (černá) a dobrem (bílá), 

vždyt' také Woland není jen Satan, spravedlivě trestá a zároveň také pomáhá. Ovšem ani 

zachování barvy v překladu nebylo vždy dodrženo: 

Na sobě měl drahý šedý oblek a polobotky zahraniční výroby v barvě obleku. Dále šedý baret 

švihácky posazený na stranu./M: 121 
v 

Na sobě měl drahý zahraniční oblek a k tomu zahraniční boty, ladící s barvou látky. Sedivý 

baret si furiantsky narazil na ucho ... ID: 1 Ol 

Cizinec už neseděl, ale stál, a v ruce držel knížku, vázanou v temně šedé kůži, objemnou 

obálku z kvalitního papíru a navštívenku. /M: 211 

Neznámý už neseděl, ale stál a v rukou držel knížečku v tmavomodré vazbě, pevnou obálku 

z kvalitního papíru a vizitku. ID: 17 I 

Vidíme, že Dvořák jednou zmínku o barvě úplně vynechává, v druhé ukázce ji pak 

nahrazuje jinou barvou. 

Dalším postupem je u Bulgakova užití frazeologizmu obsahujícího slovo čert. Důvod zůstal 

stejný - usnadnění práce pro čtenáře. V překladech se však ve většině případů bohužel 

nepovedlo zachovat tento autorův záměr: 

« ... TI opa 6pocMTb Bce K qepry M B KHcJioBo,ncK ... » 
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Nejspíš je nejvyšší čas na všechno se vykašlat a marš do Kislovodsku ... /M: 8/ 

Namouvěru, asi bude nejrozumnější hodit všechno za hlavu a hurá do lázní, do Kislovodska ... 

/D: 8/ 

- <!>y Thl "'lepT! - BOCKJIMKHYJI pe,n:aKTOp ... 

"Fuj tajksl!" ulevil si./M: 9/ 

"Zatraceně!" zvolal šéfredaktor. ID: 8/ 

«A KaKoro qepTa eMy Ha,n:o ?» - rro,n:YMan Ee3,n:OMHhiň 11 HaxMypHJIC51. 

"Co ksakru chce? Přemítal Bezprizorný a zamračil se./M: 13/ 

Co ten tak po nás může chtít? Pomyslel si Bezdomovec a zakabonil se. /D: ll/ 

TyT JIMTepaTopbi rro,IJ;yMaJIH pa3HO. EepnHo3: "HeT, HHOCTpaHeu;!", a Ee3,IJ;OMHhrň: "BoT qepT 

ero B03hMH! A?" 

Každý z naších literátů si pomyslel něco jiného. Berlioz: Ne, přece jen je to cizinec! 

Bezprizorný: Čert aby ho vzal I /M: 18/ 

Tentokrát si literáti pomysleli každý něco jiného. Berlioze napadlo: Ne ne, je to cizinec! 

Kdežto Bezdomovce: Aby ho taky husa kopla, pacholka ... ! /D: 15/ 

"qepT, BCe CJlbllllaJI," - IIO,IJ;yMan EepJIH03 ll Be)l(JIMBbiM )l(eCTOM IIOKa3an, qTO B 

rrpe,IJ;b5IBJieHHH ,[(OK)'MeHTOB HeT Ha,IJ;06HOCTH. 

Holomek, slyšel nás ... napadlo Berlioze a zdvořilým gestem vysvětloval, že cizinec nemusí 

předkládat doklady. lM: 21/ 

Kruci, copak on to všechno slyšel ... ? Pomyslel si Berlioz a zdvořilým gestem naznačil, že 

předkládat doklady není rozhodně třeba. ID: 17/ 

Je velice zajímavé, že v průběhu celého moskevského příběhu Bulgakov užívá výrazů 

obsahujících právě slovo čert, tedy odkaz na přítomnost d'ábla- Wolanda, a také na to, že 
" právě Dábel, nikoli Bůh, nyní řídi osud Moskvanů. Ale podívejme se na úryvek z vnitřního 

monologu Ivana Bezprizorného, ve kterém přemýšlí o Berliozově smrti: 

- A H qepT JuaeT qeM 3aHHJICH! Ba)l(HOe, B caMOM nene, rrpoHcllleCTBHe - penaKTopa 

)l(ypHana 3a,IJ;aBHJIO! ,[(a qTQ OT 3TOfO, )l(ypHaJI, qTO JIH, 3aKpOeTC5I? 

A já se bůhvíproč zbytečně honil. To je toho, že tramvaj přejela redaktora nějakého časopisu! 

Zruší snad kvůli tomu časopis? /M: 14 7/ 

Vidíme, že Morávková překládá výraz nespokojenosti a zloby antonymicky. Ruské -

l.Jepm 3ttaem IJeM - bylo nahrazeno jedním slovem bůhvíproč. qepT x bůh - obě bytosti sice 

splňují smysl výrazu, tj. v těžkých životních situacích se obracíme na boha či d'ábla s tím, že 

jen oni to mohou vědět. Jde o dvě nadpřirozené bytosti disponující velkou mocí, z nichž jedna 

představuje zlo a druhá dobro, jenže v románu je důležitý fakt, že se člověk obrací právě na 
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temné síly. Z tohoto důvodu nemůžeme tento překladatelský postup označit za správné řešení. 

Dvořák se ve svém překladu této chyby vyvaroval: 

Kdežto já se začal zabývat čertvíčím. A vskutku, to je mi událost - šéfredaktora přejela 

tramvaj! No a co- zruší se kvůli tomu časopis nebo co? /D: 117/ 

Stejná situace se opakuje také v desáté kapitole: 

- He 3HaiO, He 3HaiO, HHKaKoií TYT conH HeT, H Bcer,I(a OH npH,I(yMaeT qTo-HH6y,[(h TaKoe! 

XoT.b 6.bi rroKa3an 3Toro Mara. T.bi-To ero BH,I(en? 0TKy,I(a OH ero B.biKonan, qepT ero 3HaeT! 

,,Nevím, nevím, já v tom nic vtipného nevidim ... On si vždycky něco vymyslí! Kdyby nám 

aspoň toho kouzelníka ukázal! Ty například jsi ho viděl? Bůh ví, kde ho vyhrabal!" /M: 130/ 

"Ani bych neřekl, a hlavně tu nikde žádné odhalení nevidím. Vždycky si vycucá z prstu něco 
v 

takového. Kdyby nám toho mágy aspoň ukázal! Nebo tys ho snad viděl? Cert ví, kde k němu 

zase přišel!" /D: 105/ 

V příloze č. 2 můžeme zhodnotit převod těchto výrazů do češtiny. 

Povšimněme si rovněž, že v jeruzalémských kapitolách zas najdeme zvolání, při nichž 

se lidé obracejí k Bohu. At' již se jedná o Pilátovo neustále se opakující O 6orH, 6orrr ... anebo 

o Matoušovy prosby při Ješuově popravě. 

4.5 Rozbor jeruzalémského příběhu 

Již samotná volba vlastních a místních jmen, kdy autor využívá fonetických 

ekvivalentů, dává jasně najevo Bulgakovovu snahu o vyjádření odlišnosti, ale zároveň 

totožnosti obou příběhů. V románu se tak objevují "nová" jména vlastní i místní. 

4.5.1 Převod vlastních jmen 

V této rovině se vyskytují pouze jména z antické doby. Najdeme zde jména 

historických osobností, dále také z křesfanství, af již v obvyklých či méně obvyklých tvarech: 

/Bl /Ml ID/ 

Hernya fa-Honpn Ješua Ha-Nocri Ješua Ha-Nocri 

Postava Ješuy vychází z Ježíše Krista z Evangelií. Sám Bulgakov v románu často 

zdůrazňuje, že Ješua není Bůh, ale obyčejný člověk silný svojí vírou. Proto také jeho 

vzhled není nikterak výjimečný. Přesto Ješua znamená v překladu Spasitel a Ha-Nocri 

- ten z N azaretu. 

- oba překladatelé shodně zvolili nejlepší možné řešení- transkripci. 

I1ocncp Kancpa Kaifáš JosefKaifáš 
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Velekněz Judeje. Transkripce jeho jména do ruštiny kolísá mezi HocHcp KaHacpa a 

HocHcp Kancpa. První varianta byla přijata pro ekumenický překlad, druhou pak pro 

svůj román zvolil Bulgakov. 

oba překladatelé v textu užívají označení z Bible. 

Hy,n;a H3 KHpHacpa Jidáš Iškariotský Jidáš z Kariotu 

Prototypem Ješuova zrádce je Hy.na HcKapHoT, tedy Jidáš Iškariotský, který za zradu 

dostal 30 stříbrných a život ukončil oběšením. Bulgakovův hrdina je zavražděn na 

rozkaz Piláta, a dostal 30 tetradrachem. 

vidíme, že Morávková se ve svém překladu drží novozákonního přepisu, kdežto 

Dvořák se snaží o shodu s originálem a volí z našeho pohledu lepší řešení. 

JleBHH MaTBeií Matouš Lévi Matouš Léví 

Prototypem je MaTí]?eií JleBHií, jeden z dvanácti apoštolů - apoštol sv. Matouš 

(Matouš-Lévi, celník v Kafarnaum), a evangelista. 

opětovná shoda s biblickým jménem v obou překladech, jen s drobnou 

diakritickou odlišností. 

AcppaHHH Afranius Afranius 

Prototypem posloužil reálný člověk - praefectus praetorio Sextus Afranius Burrus, 

který za vlády císaře Nera zastával, kromě jiného, také policejní funkci. 

Jméno prokurátora Judeje zůstává beze změny: 

lloHTHH llnnaT Pilát Pontský Pilát Pontský 

Odlišný je jen jeho původ: "CniH Kopon5I-3Be3.noqeTa H ,z:t;O"llepM MeJibHMKa, KpacaBHI(bi 

IlHJihi". Nejednota panuje rovněž ve funkci, kterou zastává: 

npoKypaTop prokurátor I správce prokurátor 

a také v jeho přídomku: 

BCa,[(HHK 3onoToe Konne jezdec Zlatého kopí ( 45) harcovník Zlaté Kopí (35) 

Kromě biblických postav se v této rovině objevují jména vymyšlených postav: HH3a, 

3HaHTa, co6aKa EaHra (Niza, Enanta, Banga). Oba překladatelé si vystačili s transkripcí, 

jelikož tato jména nemají pro děj románu žádný skrytý význam. Další imaginární postavou je 

MapK Kpbico6oií. 

53 



MapK Kpi>Ico6oií Marek, zvaný Kryso bijce Marek, zvaný Krysolov 

Jméno centuriona vypovídá hodně o něm samotném, o jeho práci. Oba překladatelé 

proto správně zvolili cestu překladu. Výsledek je však poněkud odlišný. Vždyť 

Kryso bijce je přece jen něco jiného než Kryso lov. 

4.5.2 Místní názvy 

EpmanaHM Jeruzalém Jeruzalém 

Také v tomto případě Bulgakov využívá fonetického ekvivalentu města známého jako 

MepycanHM, tedy Jeruzalém. V jednom ze starých židovských dialektů název města 

zní skutečně jako EprnanaHM (Jeršalaim). V tomto názvu slyšíme slovo "šalom" Ger

šalaim, ir šalom), tedy označení pro mír a pokoj.29 Oba překladatelé však užívají 

názvu Jeruzalém, což představuje drobnou ztrátu ve stylistické rovině. Myslíme, že 

lepším řešením by bylo označení Jrušalajim, které se běžně vyskytuje v atlasech, když 

už se oba překladatelé vzdali možnosti transkripce či transliterace. 

faJIHJieH Galilej Galilej 

Název oblasti u izraelské hranice s Libanonem zůstává beze změny. 

faMana Gamala Gamala 

Co je to za město? V evangeliích není jediná zmínka o osadě s takovým názvem. 

Přesto, podle legendy, existovalo město s podobným názvem - Gamla. 

V encyklopedii najdeme, že Gamala (neboli Gamla) je tvrz na horském hřebenu 

tvarem připomínající velblouda (camel), odtud i název. 

EneoHcKaH ropa Hora Olivetská Hora Olivetská 

Zcela správný překlad v souladu s biblickým překladem. 

Cy3cKIIe BopoTa Suvajská brána Suezská brána 

Odkud Bulgakov vzal toto označení, není vůbec jasné. V evangeliích není přesně 

označena brána, přes kterou Ježíš vešel do Jeruzaléma. Ani v žádných jiných 

historických pramenech není zmínka o bráně s tímto názvem. Podle Bulgakova je to 
v 

brána geograficky orientovaná na starověké perské město Susy (biblický Súšan, dnes 

29 Hrr30BCKHií, A.: 11epycaJIHM - BeJIHKHe ropoJJ:a rr My3eH. MocKBa, Betie 2006 
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Súš), na území dnešního Iránu. Tedy na severozápad od Jeruzaléma. Město Suvaj (též 

Suez), od kterého je odvozena Suvajská, resp. Suezská brána, se však nachází 

jihovýchodně od Jeruzaléma, na území dnešního Egypta. Ruský název tohoto města je 

Cy3:U a název brány by tudíž musel být Cy3:UKIIe, nikoli Cy3cKIIe BopoTa. 

6oň: IIpii J1,[(IICTaBII30 

B ,[(oniiHe ,IJ:eB 

při bitvě 

v Dívčím údolí 

bitva u Idistavisa 

v Panenském údolí 

Jak vidíme Morávková ve svém překladu úplně vynechává, o jakou bitvu se jednalo. 

Přitom Bulgakov nám v této zmínce ještě jednou, prostřednictvím smutného příběhu 

Germanika a jeho ženy připomíná váhavost, soucit s odsuzovaným člověkem a víru 

v to, že je nevinný. Zároveň tím zdůrazňuje Pilátovu válečnou minulost. 

JlbiCa51 ropa/ JlhiCbiŘ qepen Golgota Lebčí vrch/Golgota 

Ani v tomto případě Bulgakov neužil názvu, které známe z Bible: «I1, Hec51 KpecT 

CBOH, OH Bhiiiien Ha MeCTO, Ha3biBaeMoe Jlo6Hoe, IIO-eBpeŘCKII ronrocpa»30
, ale jedné 

z možnosti doslovného překladu z aramejštiny gulgalta, tj. lebka (qeperr). Morávková 

se ve svém překladu opět drží tradičného názvu místa, kde byl ukřižován Ježíš, čímž 

znovu nedodržuje autorův úmysl. Dvořák čtenáři nejprve vysvětluje: "Trest bude 

neprodleně vykonán na Lebčím vrchu neboli Golgotě!" (D: 39) a poté užívá střídavě 

obou názvů. 

XeBpOHCKIIeBopoTa Hebronská brána Hebronská brána 

XeBpOHCKIIe BopoTa - to je jiný název pro Jaffskou bránu Gednu z osmi brán 

Jeruzaléma). Bulgakov tedy opět nevyužívá obecně známého a rozšířeného názvu, ale 

volí jeho méně známý ekvivalent. Oba překladatelé proto ponechávají tento název, i 

přesto, že v češtině pro tuto bránu existuje jediný název, a to Jaffská brána. 

HII)l(HHŘ ropo,[( Dolní město 

BHcpnHeM Betlém 

51cpcpa jaffská cesta 

fecpCHMaHH51 Getsemánie 

AHTOHIIeBa 6aiiiH5I Antoniova věž 

Správný název je KperrocTb AHTOHH5I - Antoniova pevnost. 

XacMoHeiícKHŘ ,[(Bope:u 

,U:Bopeu 11po.na BenHKoro 

30 11oaH.19, 17 

Hasmonejský palác 

palác Heroda Velikého 
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Dolní město 

Betlém 

Jaffa 

Getsemane 

Antoniova věž 

Hasmonej ský palác 

palác Heroda Velikého 



v v 

ConoMOHOB rrpy,n; Salamounův rybník Salomounovo jezero 

ConoMOHOB rrpy,n; v Jeruzalémě nikdy nebyl. Proto odlišný převod do češtiny v tomto 

případě nevadí. U ostatních reálií vidíme vzácnou shodu obou překladatelů. 

4.5.3 Volba lexikálních prostředků 

Jak jsme již několikrát naznačili, historická rovina je obdobou biblického příběhu. 

Tato skutečnost se pochopitelně odrazila ve stylistice, která mimo jiné zkoumá výběr slov se 

zřetelem k projevu autora i k cíli projevu. Porovnáme-li tuto rovinu s moskevským příběhem, 

pak je na první pohled zřetelné, že dostává ráz vyššího, knižního stylu, který působí velmi 
v 

slavnostně. Ctenáři zcela jasně signalizuje, že se dostává do jiné, dávno minulé doby. Tento 

dojem vyvolává skvělá volba lexikálních prostředků. Významnou úlohu zde hraje časové 
v 

zařazení pojmenovací jednotky. Casové kritérium dává lexikálním jednotkám, ve srovnání s 

jednotkami, které pociťujeme jako neutrální, charakter příznakovosti. 

Historismy jsou slova spisovná, která pojmenovávají již neexistující reálie. Vyskytují 

se v historických textech jako termíny nebo v umělecké literatuře při charakteristice doby, 

postav, prostředí. Pro historismy nemáme soudobý ekvivalent. 

Historismy těsně souvisejí s reáliemi: 
, , . , 

HHCaH n1san n1san 

nepraMeHT pergamen pergamen 

rHnrro,n;poM hyppodrom jízdárna 

TaJIJJIIQ:l tallis hábit 

XIITOH chiton chi tón 

"Y:aJIMa čalma turban 

-správný ekvivalent za slovo qanMa je turban, jak ve svém překladu správně uvádí 

Dvořák, nikoli čalma, jak píše Morávková. Tento výraz v češtině vůbec neexistuje. 

XJiaMII,LI;a 

S politicko-ekonomickými poměry: 

Manbiií CIIHe,n:piioH 

c6opm;IIK IIO,UaTeiÍ 

MfeMOH 

Kecapb 

chlamida 

kefi 

Malé Synedrium 

výběrčí daní 

vladař 

caesar 
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plášť 

rouška 

malý synedrion 

výběrčí daní/bemík 

pán nebo vladař 
, 

cezar 



6oroMoneu 

TeTpapx 

TpH6yH 

S vojenskými poměry: 

nernoHepbi 

nexoTHHl(hi 

IIaJIHl(a 
v neXOTHbiH MaHHIIYJI 
~ KaBanepHHCKa5I TypMa 

KeHTypHOH 

nerHOH 

neraT 

KoropTa 
v CHpHHCKa5I aJia 

poutník 

tetrarcha 

tribun 

žoldnéři 

pěchota 

kyj 

pěší manipul 

jezdecký oddíl 

centurion 

legie 

legát 

kohorta 

syrská ala 

poutník 

tetrarcha 

tribun 

legionáři 

vvr . , . 
pes1 VOJaCI 

mlat 

pěší oddíl 

jízda 

centurion 

legie 

legát 

kohorta 

syrská ala 

Překladatelé vnáší do svého překladu historismy, které většinou odpovídají výrazům 

z originálu. 

Dalšími lexikálními prostředky jsou archaismy. Jsou to spisovná zastaralá slova, která 

se vyskytují v literárních textech. V soudobé mluvě pro ně máme vhodné ekvivalenty, a proto 

se jich používá jako charakterizačního prostředku doby. Podle jazykové struktury 

rozeznáváme archaismy lexikální: 
~ IIOpTyneH Meqa jílec meče v , v remen nesouc1 mec 

Zde dodejme, že nopTyrreií je opravdu řemen, na němž se nosil meč, a nikoli jílec 

meče, jak vidíme u Morávkové 

Be)J;pO 

CTaHOBHJIOCb BCe TeMHee 

Slovotvorné, včetně fonetických: 

Ha,n;o6Ho 

JI,ny MH e, H.il:Y! 

)l(H3HbiO TBOeiO 

TOJIIIOIO qepHH 

vědro 

válem se stmívalo 

nemeškejte 

ne ní vyjádřeno 

Jed, jed ... 

na svůj život 

zástup chudiny 

vědro 

tma zhoustla 

nemeškejte 

zapotřebí 

jed bych potřeboval, jed ... 

na svůj vlastní život 

doprovázený chátrou 

A také sémantické archaismy, jež v sobě zahrnují několik významů, jsou tedy polysémické: 
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Mar 

mneM 

kouzelník 

přilbice 

, 
mag 

přilbice 

ruský výraz v současné mluvě označuje pojem přilba - ochranná pokrývka hlavy 

KaiiiOlliOH kápě kápě 

ruský výraz má dnes význam českého kapuce 

Vidíme, že ne vždy byly archaismy nahrazeny archaismy. Někdy se v překladu 

vyskytuje neutrální jednotka, jindy naopak neutrální výrazy byly nahrazeny českými 

archaismy (Morávková). V ruštině je většinou užito archaismů sémantických, zatímco 

v češtině jsou nahrazeny archaismy lexikálními. Archaismy, ať už jakéhokoli druhu, mají 

jedno společné - svoji funkci. Slouží především ke stylizaci staré mluvy a k vyjádření 

historického koloritu. Kromě torno pomáhají s charakterizací vyššího stylu v řeči některých 

postav. 

Archaismům jsou blízké biblismy. Některé biblismy a biblické obraty si odpovídají: 

6biTHe 60)I(He boží existence boží existence 
v chrám staré víry chrám staré víry xpaM cTapoH sepbi 

rrepBOCB5IIUeHHllK velekněz velekněz 

BCeMorymnií 6or všemohoucí Bůh všemohoucí Bůh 
. , " Mesiáš MeCCH5I mes1as 

MHJ10Cep~lle milosrdenství milosrdenství 

Některé jsou v češtině nahrazeny jinými neutrálními prostředky: 

xpaM HCTHHhl chrám víry pravda 

Jindy se biblické obraty vyskytují pouze v překladu, zatímco v originále vidíme slova 

neutrální: 

IIOBeCHTh ukřižovat pověsit 

. 
věštci prorocz rrpe~cKa3aTenn 

HeT nikoliv ne 

)];a tak jest ano 

Všimněme si neutrální jazykové prostředky v originále nahrazuje příznakovými pouze 

Morávková, kdežto Dvořák volí stejné výrazy jako Bulgakov, čímž zároveň zachovává 

autorův úmysl. Podívejme se na konkrétní příklady: 
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Všude tam, kde by křesťanská tradice užila "ukřižování'' (pacrr~Tne), Mistr dává 

"oběšení". Tam, kde by se řeklo" kříž" (KpecT), je u Mistra" sloup": 

- ,, ... IIpOI.I(e BCero 6biJIO 6bi M3rHaTh C 6aJIKOHa 3TOrO CTpaHHOrO pa360ŘHMKa, 

rrpoH3Hec~ TOJibKO ,n:Ba cnoBa: "Iloeecumb ero"." (B: 476) 

,, ... že by bylo nejjednodušší vyhnat toho podivného buřiče z kolonády- stačilo přece pronést 

pouhá dvě slova: "Ukřižujte ho!"" (M: 29) 

" ... že nejlepší by bylo zbavit se tohohle prazvláštního vyvrhele pouhými dvěma slovy: 

Pověste ho!. .. " (D: 23) 

- ,;lJeTBepo rrpecTyrrHHKOB, apecTOBaHHbiX B EprnanaiiMe ... rrpiiroBopeHbi K rro3opHo:H 

Ka3HII- noeeUleHU10 Ha cmo!l6ax!" (B: 489) 
v 

,,Ctyři zločinci, jatí v Jeruzalémě ... odsuzují se k potupné smrti ukřižováním!" (M: 49) 
v 

"Ctyři ničemové, uvěznění v Jeruzalémě ... byli odsouzení k hanebné smrti na sloupu." (D:39) 

- "3a I10B03KOŘ OCy)K,n:eHHbiX ,II:BIIraJIIICb ,n:pyriie, Harpy)KeHHbie CBe)KeOTeCaHHbiMII 

cmo!l6aMu c rrepeKna,n:IIHaMII ... " (B: 594) Vida, přece jen s příčnými trámy. Sloupy 

s příčnými trámy, to už jsou přece kříže. Ale slovo "kříž" bychom v Mistrově románu hledali 

zbytečně. 

"Za vozem s odsouzenci následovaly další, naložené čerstvě otesanými kůly a příčnými 

trámy ... " (M: 216) 

"Za vozem odsouzenců se valily další, naložené čerstvě přitesanými kládami s příčným 

břevnem ... " (D: 174) 

- ",na, ,II:JI5I TOrO, qT06bi BII,n:eTh Ka3Hh, OH Bhi6pan He Jiyt!IIl)'IO, a XY,ll;ill)'IO II03IIIJ;HIO. 

Ho Bce-TaKII II c Hee cmo!l6bz 6biJIII BII.IJ:Hhi. .. " (B: 596) 

"Aby mohl zahlédnou popravu, zvolil si místo nikoli nejlepší, ale naopak nejméně výhodné. I 

tak mohl ovšem za kordonem zahlédnout kříže ... " (M: 219) 

"Ano, ke sledování popravy si nevybral nejlepší, ale naopak nejhorší místo. I odtud však bylo 

vidět tři sloupy ... !" (D: 177) 

- "MonqaTh Ha BTOpOM cmoJL6e!'' (B: 601) 

"Mlč, ty tam na druhém kříži!" (M: 228) 

"Ticho tam na druhým sloupu!" (D: 183) 
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-"A CKa)KHTe ... HaiiHTOK HM ,[(aBanH rrepe,n: noeeuteHUeM Ha cmoJZ6bz?" (B: 698) 

"A poslyš ... Dali jim nápoj, dřív než je ukřižovali?" (M: 381) 

"Ještě něco mi řekněte ... , dávali odsouzencům, než jste je pověsili na sloupy, napít?" (D:309) 

Jak jsme již zmínili "kříž" nebo "ukřižování" bychom v jeruzalémských kapitolách 

hledali marně. Není tam. Ani jednou. Zdá se, jako by Mistrův román pozorně a pečlivě 

pročítal protikřest'anský cenzor W oland. Bulgakov tedy zcela úmyslně neužívá těchto 

termínů. Je to zřejmé na první pohled. Není proto příliš jasné, proč se tak zkušená 

překladatelka, kterou Alena Morávková beze sporu je, nechala strhnout tradičním pojetím a 

nedokázala zachovat autorův úmysl. V jejím podání tento vložený román přibližuje 

biblickému příběhu mnohem víc, než Bulgakov zamýšlel, což je velkým významovým 

posunem, který rozhodně nelze označit za správný. 

V ruském textu se často objevují slova staroslověnského původu, která románu, tedy 

především jeho historické části, dodávají na vznešenosti a slavnostnějším, vyšším stylu: 

B3op pohled/pohlédl pohlédl 

ITOMHnocep~CTBYHTe 

~o6po~yrnHo 

v v HerrpH51THeHIIIHH 

caMoe BpeM51 

6naro)l(eJiaTerrhHO 

HCTHHa 

HaCbiTHBIIIHCh 

• uzneJ 
• v 

nev1nne 

odporný 

nejkratší 

to se zrovna hodí 

účastně 

pravda 

když dojedl 

nezlobte se na mě 

dobromyslně 

velice nepříjemný 

nejkratší 

to bude vskutku na místě 

vlídně 

pravda 

když se najedl 

Některá z těchto slov se stala běžnými - BpeM51, ale většina zůstala charakteristickými 

pro knižní styl - HCTHHa, B3op, rroMnnocep,n:cTByiíTe. Z uvedených příkladů vidíme, že slova 

ze staroslověnštiny většinou byla přeložena neutrálními výrazy, jež sice zachovávají 

smyslovou hodnotu, ale již méně stylistickou. 

4.6 Rozbor kapitoly Pilát Pontský 

Zvolená kapitola je druhou kapitolou románu Mistr a Markétka a úvodní kapitolou 

jeruzalémského příběhu o Pilátovi a Ješuovi Ha-Nocrym. Jak jsme již zmiňovali při 

podrobném rozboru románu, jeruzalémské kapitoly nám přibližují dávnou historii a po svém 

interpretují biblický mýtus. Proto nikoho nepřekvapí, že styl tohoto příběhu je rytmicky 

60 



rovnoměrný, slavnostní a strohý. Podrobnou analýzou se pokusíme zjistit, zda při překladu 

nedošlo k neadekvátním posunům, popřípadě zda nebyl porušen jakýkoli autorův úmysl. 

Nejprve si povšimněme strukturální stránky. Rozčlenění do odstavců bylo vcelku 

zachováno, jen v samotném úvodu Morávková rozděluje druhý odstavec do tří kratších 

odstavečků, což se v průběhu této kapitoly objevuje ještě několikrát. Dvořák jej ponechává ve 

stejné podobě jako v originále. V některých místech bylo členění porušeno tím, že 

překladatelé oddělovali uvozovací věty. Např: 

.. . /{6u:JJCeHue KeHmypuoHa 6bz!lo He6pe:JJCHO u !le2KO, HO C6JZ3aHHblU M2H06eHHO pyxHyJL 

Ha3eJWb, KaK 6yomo eMy noopy6UJLU H02U, 3aXJle6HyllCJl 6030YXOM, KpacKa c6e:JJCa!la C ezo llUlJa 

u 2lla3a o6eccMblCllUllUCb. MapK ooHolO !le60l0 pyKou, !lezKo, KaK nycmou MemoK, 63oepHyll Ha 

6030yx yna6mezo, nocma6Ull ezo Ha Hozu u 3a206opu!l zHyca6o, n!loxo 6bzzoeapu6a.R 
.._, 

apaMeucKue Cll06a: ... 

Počínal si lehce a nedbale, ale přesto bičovaný po první ráně kl es na zem jak podťatý, zalapal 

po dechu, zbledl a v jeho očích se objevil nepříčetný výraz. 

Centurio ho zvedl levou rukou jako pírko, postavil na nohy a zahuhňal zkomolenou 

aramejštinou: ... lM· 26/ 

Centurionův pohyb se zdál bezděčný, snad až nedbalý, ale vězeň se okamžitě zhroutil k zemi 

jako podťatý, zalapal po dech, barva z jeho tváře se vytratila a z očí odešel rozum. 

Marek ho lehkým pohybem levičky zvedl jako prázdný pytel do vzduchu, postavil ho před sebe 

a špatnou aramejštinou zahuhňal: ... ID: 211 

Co se týče syntaktické stránky překladu, i zde nalezneme některé odlišnosti. Některá 

složitá souvětí z originálu byla rozdělena do několika vět či souvětí (častěji u Morávkové, 

Dvořák se snaží zachovat původní stavbu. Např: 

3ameM nepeiJ npoKypamopoM npeocma!l cmpoUHbtU, c6em!lo6opoiJbzu Kpaca6e11 co 

C6epKGlOU/UMU HG zpyiJu Jlb6U1-lblMU MOpOGMU, C OpllUHblMU nepbRMU HG 2pe6He UllleMa, C 

30llOmblMU 6llflUlKaMU HG nopmynee Metta, 6 3GUlHyp06GHHOU 00 KOJleH o6y6U Ha mpOUHOU 

n000Ul6e, 6 Ha6poUleHHOM Ha Jle60e n!lettO 6azpJZHOM n!lGU/e. 

Poté před prokurátora předstoupil krasavec se světlou bradkou a orlími péry v chocholu 

přilbice. Na prsou mu zářily zlaté lví tlamy a u pasu jílec meče pobitý zlatem. Sandály 

s trojitou podrážkou měl zašněrované až ke kolenům a přes levé rameno mu splýval nachový 

pláš( lM· 40/ 

Zvláštní je rovněž přerývání Pilátova vnitřního monologu, a to u obou překladatelů: 
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«J(a, Hem COMHeHUUf 3mo OHa, On5lmb OHa, Heno6edUMa5l, y:J/CaCHa5l 6oJle3Hb zeMUKpaHU5l, 

npu Komopoií 6ollum noll20ll06bl. Om Hee Hem cpeócme, Hem HUKaKozo cnaceHU5l. Ilonpo6y10 

He óeuzamb zolloeou! » 
, 

- O bohové, za co mě trestáte? Ano, je to bezpochyby zase ta nevyléčitelná, hrozná nemoc ... 

hemikranie. .. co při ní bolí polovina hlavy... Není proti ní léku ani záchrany... Zkusím 

neotáčet hlavou ... - lM: 231 
, 

O bohové, zač mě trestáte? Jistě, není pochyb o tom, že je to ona, zase je tu ona, ta 

neporazitelná, příšerná choroba ... hemikranie, z níž člověka bolí celá půlka hlavy ... Nic proti 

ní ne pomáhá a ne ní před ní úniku ... Zkusím zbytečně nehýbat hlavou ... ID: 191 

Vidíme, že oba překladatelé navíc přesouvají Pilátovo zvolání O 6ozu, 6ozu, Ja ttmo 

Bbl HaKa3bzeaeme MeHR? z předcházejícího odstavce, zřejmě proto, že tato věta byla první 

větou z Pilátova vnitřního monologu. Překladatelé tak činí nejspíše z důvodu, aby byla 

zachována celistvost monologu. Bulgakovovi však zřejmě šlo o to, aby úvahy o nemoci 

oddělil a aby věta O 6ozu, 6ozu, Ja t.tmo Bbl HaKa3bl6aeme MeHR? navazovala na celý 

odstavec, v němž Pilát reaguje na vůni růžového oleje, který cítil již od rána a ke kterému 

měl zvláštní odpor. Zároveň u Morávkové pozorujeme absenci důsledného opakování - 3To 

oHa, on5ITh oHa, najdeme tu však konkretizaci v poslední větě: Tionpo6yro He oeuzamb 

roJI OBOŘ! - Zkusím ne otáčet hlavou ... 

Nedodržení opakování je u Morávkové velmi časté: 

JlpoKypamop npu 9moM cudell T<aK T<aMeHHblU, u mollbKO zy6bz ezo meeeJlUJlUCb t.tymb-t.tymb 

npu npOU3HeCe1-lUU Cll06. flpoKypamop 6blll KaT< KaMeHHblU, nomoMy t.tmo 60RJlC5l KQt.tHymb 

nbl1lQ10lf4eU adcT<oií 6ollb10 201l060U. 

Přitom seděl nehybně jako socha a jen slabě pohyboval rty. Bál se pohnout hlavou, kterou 

rozpalovala d'ábelská bolest ... 

Překladatelka nahradila frazeologizmus cudell KaT< T<aMeHHblU českým frazeologizmem 

seděl nehybně jako socha. Ovšem, když se Bulgakov v druhé větě vrací ke stejnému výrazu, 

Morávková jej zcela vynechává, stejně jako úplně vynechává podmět. Zato substituce hlavou, 

kterou rozpalovala d'ábelská bolest je zcela v pořádku, neboť zachovává autorův úmysl. 

Dvořák je věrný originálu: 

Prokurátor seděl jako zkamenělý a při pronášení jednotlivých slov jen nepatrně pohyboval 

rty. Prokurátor byl jako z kamene, protože se bál pohnout hlavou, v níž běsnila pekelná 

bolest. 
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Dále se v originálu často vyskytují souvětí podřadná s přechodníkovými vazbami, jež 

jsou pro ruštinu velmi typické. Tyto vazby jsou do češtiny přeloženy většinou tak, že vznikají 

věty hlavní, které jsou v souvětí spojeny souřadně s původními větami hlavními: 

- ... 6naro)l(enaTenbHO no2Jl5lObl6a5l Ha I1HnaTa, - ... 

. . . a hleděl účastně na Piláta, ... /M: 31 I 

... a vlídně se na Piláta zadíval, ... /D: 24/ 

Ovšem přechodníkové vazby lze do čeština přeložit také vedlejší větou: 

... Ha3bl6a5l MeH5I co6aKoií, ... 

. . . když mě nazývá psem, ... /M: 28/ 

... když mi vyčinil do psů," ... /D: 23/ 

V překladu Aleny Morávkové dokonce najdeme zachovaný přechodník, jehož výskyt 

v češtině signalizuje starší dobu: 

- Cero,n:H51 ,n:yiiiHO, r,ll.e-To H,n:eT rpo3a, - OT03Banc51 KaH<}?a, He ceoo5l rna3 c rroKpacHeBmero 

JIHu; a rrpoKypaTopa ... 

"Je dusno, žene se bouře," přitakal Kaifáš, nespouštěje oči z prokurátorova zbrunátnělého 

obličeje ... /M: 44/ 

Dořák překládá vedlejší větou: 

"Je dusno, někde asi zuří bouře," ozval se Kaifáš, který ze zbrunátnělé prokurátorovy tváře 

nespouštěl oka ... /D: 35/ 

Podobné jsou vazby, které obsahují příčestí minulé: 

... COJIHI(e, HeyKJIOHHO no0HUMalOUJeec5l BBepx ... 

. . . slunce, které neúprostně stoupalo ... /M: 29/ 

... slunce, které se nezadržitelně zdvihalo ... /D: 23/ 

Většinou byly tyto vazby překládány vedlejší větou přívlastkovou, která obsahuje 

přísudek slovesný v minulém čase. Můžeme tedy konstatovat, že v originále se vyskytuje více 

souvětí podřadných, a to vlivem přechodníkových a příčesťových konstrukcí, zatímco 

v češtině jsou tyto vazby nahrazovány větami vedlejšími, ale také hlavními, a proto zde je 

více souvětí podřadných. 

Při rozhovoru Ješuy a Piláta je velmi výrazné řazení krátkých tázacích a zvolacích vět. 

To zdůrazňuje dynamičnost, expresivitu řeči, a tím i děje: 

- 3mux oo6pblX JlJOOeii 5l He 3HaJO, - omeemu!l apecmaHm. 

- Jlpaeoa? 

- Jlpaeoa. 

63 



"Neznám ty dobré lidi," odpověděl Ješua. 

"Mluvíš pravdu?" 

"Mluvím čistou pravdu, vladaři". lM· 33-341 

Dvořák se opět zhoduje s originálem: 

"Ty dobré lidi neznam, "odvětil vězeň. 

O d ?" " 'Prav u. 

"Opravdu". ID: 271 

- IIpaeiJy zoeopumb JZezKo u npu5lmHo, - 3aMemun apecmaHm. 

"Mluvit pravdu je příjemné a ne působí to nejmenší námahu, "poznamenal vyšetřovaný. lM: 

361 

"Mluvit pravdu je snadné a příjemné, "poznamenal zatčený. ID: 291 

-/(a, - omeemun apecmaHm. 

- H ttacmaHem lJapcmeo ucmuHbz? 

- Hacma1-1em, uzeMOH, - y6e:JICiJeHHO omeemun Hewya. 

- 0Ho HUKoziJa He HacmaHem! - eiJpyz 3aKpuLta!l Ilunam maKUM cmpaULHbZM zonocoM, Ltmo 

Hewya omUlamttyJZcR. 

"Tak jest," přisvědčil vězeň 

"A tvrdíš, že bude nastoleno království pravdy?" 

"Bude, vladaři, " řekl přesvědčivě Ješua. 

"To se nikdy nestane!" zvolal náhle prokurátor hrozivým hlasem, až se Ješua zapotácel. lM: 

391 

Knižním výrazem tak jest Morávková kompenzuje pozdější neutrální pravdu, která 

nezachovává vysoký styl ruského ucmutta. Zároveň zde však schází opakování stejné 

lexikální jednotky, jako je tomu u Bulgakova - HacTaHeT, a kterou rovněž dodržuje 

Dvořák- nastane, což její překladu ubírá na expresivitě a gradaci. 

"Ano, ('přikývl vězeň. 

"A nastane království pravdy?" 

"Nastane, pane, " odpověděl přesvědčeně Ješua. 

" To ne nastane nikdy!" zařval najednou Pilát tak strašlivě, že Ješua mimoděk ucouvl. ID: 301 

V překladu Aleny Morávkové najdeme až příliš dlouhé věty, navíc postavám do úst 

vkládá něco, co v originále vůbec není. Dvořákův překlad je opět šťastnější a bližší 

originálnímu textu. 
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Morávková často volí odlišné lexikální jednotky, anebo výrazy z originálu úplně 

substituuje, což má za následek v lepším případě ztrátu ve stylistické rovině /1/, v horším pak 

předbíhání událostem /2/, či naprosto chybnou interpretaci /3/: 

/1/ EoJZee ecezo Ha ceeme npoKypamop HeHaeuiJeJZ 3anax po3oeozo MacJZa, u ece menepb 

npeiJeeUfaJZo Hexopoutuu iJeHb, maK KaK 3anax :Jmom HattaJZ npecJZeiJoeamb npoKypamopa c 

pacceema. IlpoKypamopy Ka3aJZOCb, ttmo po30BbZU 1anax ucmottaJOm Kunapucbz u naJLbMbl e 

caiJy, ttmo K 3anaxy KOJ/CU U KOHBOR npUMeUlUBaemCR npOKJZRmaR p030Ba5l cmpyR. 

Ze všeho na světě nejvíc nenáviděl vůni růžového oleje. A dnes všecko předpovídalo špatný 

den, protože tahle vůně pronásledovala prokurátora od božího rána. 

Měl pocit, že odporný růžový zápach vydechují přímo cypřiše a palmy v zahradách paláce a 

že se mísí s pachem kožené výstroje i potem vojáků legie. 

Nepříliš zdařilým je užití výrazu všecko, který stylistickou hodnotu spíše snižuje, 

stejně jako neutrální předpovídalo za knižní npeiJeeUfaJLo. Odporný zápach užitý hned na 

začátku věty měl zřejmě nahradit npoKJLRmyJO cmpy10, jež je v originálu na samém konci, 

ovšem celá poslední věta je substituována a působí trochu nepřehledně a kostrbatě. 

Emocionálnější boží ráno zde rovněž nebylo zapotřebí, neboť v originále tato pasáž vyvolává 

pocit klidu a monotónnosti. Naopak zdařilým byl antonymický překlad Hexopomuií iJeHb -

špatný den, a také konkretizace K Janaxy KOJ/CU u KOHBOR -s pachem kožené výstroje i potem 

vojáků. 

Dvořákův překlad je přesnější: 

Ze všeho nejvíc na světě prokurátor nenáviděl vůni růžového oleje, a ted' vše věstilo škaredý 

den, protože dnes ho ta vůně pronásledovala již od úsvitu. Zdálo se mu, že růžové aroma 

stoupá u cypřišů a palem v zahradě a že ten zatracený růžový pramínek vůně se mísí i 

k pachům kožené výstroje a potu jeho vojenského doprovodu. 

He yiJep:JICaemucb om 6olle3HeHHOU 2puMaccbz, rrpoKypaTop MCKoca, 6erno nporJI51~en 

HaiTHCaHHOe ... 

Pilát s bolestivou grimasou zběžně, úkosem prolétl napsané ... /M: 24/ 

Pilát, který nedokázal potlačit trpitelskou grimasu, letmo a zběžně pohlédl na text ... ID: 19/ 

Prokurátor se za každou cenu snaží zůstat sebevědomým i v očích svých podřízených. 

Ale i on je pouze a jen člověk, a ne vždy se mu daří zachovat si svoji tvář. Autor volbou 

lexikálních prostředků přibližuje čtenáři prokurátorův vnitřní duševní boj, proto He 

yiJep:JICaemucb om 6oJle3HeHHou zpuMaccbz. U Morávkové nic takového necítíme. 
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Pilát u Bulgakova je silný mocný muž, jak by se dalo očekávat vzhledem kjeho 

postavení a vystupování: 

- ... menttym npo MeHR, ttmo 5l ceupenoe ttyooeuUJe, ... -

" ... si o mně šeptají, že jsem sveřeP,ý netvor, ... " 

,, ... si o mě šeptá, že jsem odporná zrůda, ... " 

Sveřepý netvor je svým tvarem i významem přesný ekvivalent originálu. Splňuje 

podmínku vyššího stylu. Dvořáková odporná zrůda sice vyšší styl postrádá, nicméně význam 

přenáší naprosto bezchybně. 

Později se Pilátův charakter postupně mění, jsou odhaleny jeho váhavost, nervozita, strach, a 

v neposlední řadě i bezmocnost: 

MbzcJtu noHeCJtUCb KopomKue, 6ecceJL3Hbze u Heo6bZKHoeeHHbze: «Ilozu6!», nomoM 

«Ilozu6Jtu! ... » 

V jeho mozku bleskly nesouvislé a nezvyklé myšlenky: Je ztracen! -potom: Jsme ztraceni! ... 

Hlavou se mu hnaly kusé, nesouvislé, bizardní úvahy: Je s ním konec! a pak dokonce: S námi 

je konec! 

Nepříliš št'astnou je také změna vykání na tykání v překlau Aleny Morávkové. U ní 

tyká jak Pilát: 

- IlpecmynHUK Ha3bzeaem MeHJl «oo6pbtu tteJtoeeK». Bbzeeoume ezo omc10oa Ha MuHymy, 

o6bJLCHume eMy, KaK Haoo pa3zoeapueamb co MHou. Ho He KaJtettumb. 

"Tenhle zločinec mi říká ,dobrý člověče'. Odved' ho a vysvětli mu, jak se mnou má mluvit. Ale 

nezmrzač ho. '' 

Tak i jeho podřízení: 

- OH omKa3a!lCJl oamb 3aKJL10tteHue no oeJty u CMepmHblU npuzoeop CuHeopuoHa Hanpa6U!l Ha 

eaULe ymeep:JICoeJ-tue, - o6aJLCJ-tU!l ceKpemapb. 

" Odmítl případ uzavřít a žádá, abys potvrdil rozsudek smrti, vynesený Synedriem, " 

vysvětloval tajemník. 

Dvořák zachovává vykání. 

/2/ LfeJt06eK CO C6Jl3aJ-tJ-tblMU pyKaMU J-teCKOJlbKO noOaJZCJl enepeo U J-tai.JaJl 2060pUmb ... 

Viník se svázanýma rukama se poněkud naklonil dopředu a ujišťoval ... 

Muž se svázanýma rukama jakoby pokročil kupředu a začal mluvit ... 
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Vidíme, že autor užívá pouze neutrálního označení člověk, naproti tomu překladatelka 

již na začátku užila výrazu viník, čímž čtenáři v samotném ůvodu příběhu prozrazuje další 
, . 

vyvoJ. 

/3/ - " Lfemeepo npecmynHuKoe, apecmoeaHHblX e EpmaJZauMe... npuzoeopeHbl K no3opHou 

Ka3HU- noeemeHuJO 1-ta cmoJZ6ax!" (B: 489) 

"Čtyři zločinci, jatí v Jeruzalémě ... odsuzují se k potupné smrti ukřižováním!" 
v 

"Ctyři ničemové, uvěznění v Jeruzalémě ... byli odsouzení k hanebné smrti na sloupu. " 

Bulgakov záměrně neužívá biblického výkladu, což překladatelka zcela opomenula, a 

autorův úmysl proto nebyl dodržen. Stejně tak snaha ujistit čtenáře, že obžalovaný Ješua je 

obyčejný člověk, nikoli božská bytost : 

11 ceňqac )Ke C IIJIOII1;a,[(KH ca,z::r;a IIO,[( KOJIOHHbl Ha 6aJIKOH ,II;BOe JierHOHepoB BBeJIH H 

IIOCTaBHJIH nepe,n; KpeCJIOM rrpoKypaTOpa l:JeJIOBeKa JieT ,II;Ba,n::o;aTH CeMH. 3TOT qeJIOBeK 6biJI 

o,n;eT B cTapeHhKHň H pa3opBaHHhiň rony6oň XHTOH. fonoBa ero 6hiJia npHKpbiTa 6enoň 

rroB.H3KOň c peMernKOM BOKpyr n6a, a pyKH CB513aHbi 3a cnHHO:ií. Ilo,n: neBhiM rna30M y 

qeJIOBeKa 6biJI 60JibillOĚ: CHH51K, B yrny pTa - CCa,II;HHa C 3aiieKIIIeŘC51 KpOBblO. IlpHBe,n:eHHbiĚ: 

C TpeBO)KHbiM JII060IIbiTCTBOM rJI51,[(eJI Ha npoKypaTopa. 

Bohužel v žádném z překladu se nepodařilo dodržet rytmus vět: 

- Pu:McKoro npoKypaTopa Ha3bzeamb - u:reMoH. l(pyrHx cnos 1-te zoeopumb. CMHpHo cmo5lmb. 

Tbi noH51JI MeT-t5l HJIH yt~.apHTb me65l? 

- 5I noH51JI me65l. He 6eň MeT-t5l. 

"Římského prokurátora se sluší oslovovat >vladaři<. Nemluvit, když nejsi tázán. Stát ani se 

nehnout. Rozuměls? Nebo chceš ještě jednu ránu?" 

. . . 

Rozuměl. Nebij mě." 

Kromě již zmíněné ztráty rytmu, která je způsobená odlišností obou jazyků, jsou věty 

až příliš vlídné. Marek neříká, co se sluší nebo nesluší, jednoduše to Ješuovi nařizuje -

Ha3biBaTb! Druhá věta se vztahuje k větě první, jenže v překladu se jedná o samostatnou 

jednotku. 

Ani Dvořákovi se nepodařilo zychovat rytmus: 

"Římskému prokurátorovi se říká pane nebo vladaři. Jinak se neříká nic. Před vladařem se 

stoji zpříma. Rozuměls mi, nebo tě mám zase praštit?" 

••• 
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"Rozuměl jsem ti. Už mě nebij." 

Vidíme, že Libor Dvořák dodává ještě jedno oslovení pane, které poté v textu často 

užívá. V obou překladech dále vidíme konkretizaci za yóapumb me6R. M: chceš ještě jednu 

ránu? D: tě mám zase praštit? 

V překladu Aleny Morávkové rovněž najdeme úplně jiná slova: 

IIpocTyqanH T5I)J(eJII>Ie canorH MapKa ... 

. . . zaduněly těžké kroky jeho sandálů . 

. . . Kpbico6oií BbiHYJI H3 pyK y JierHoHepa, CT05IBIIIero y no6HO)J(H5I 6poH30Boií cTaTyH, 6Hq H, 

HeCHJibHO pa3MaXHYBiliHCb, y,napHJI apeCTOBaHHOrO 110 TIJieqaM . 

. . . vytrhl vojákovi, který stál u podstavce bronzové sochy, z ruky důtky, zlehka se rozpřáhl a 

švihl vězně po zádech. 

Povšimněme si opět užité emocionálnějšího vytrhl místo neutrálního ebzHy!l . 

. . . BepxoM Ha ocJie ... 

. . . vjel ... na mezku ... 

Dvořák je v tomto ohledu pozornější a drží se stejných lexikálních jednotek jako Bulgakov: 

Těžké Markovy holínky zadusaly po mozaice ... 

. . . vzal si od legionáře stojícího vedle podstavce bronzové sochy bič, lehce se rozmáchl a 

přetáhl vězně přes ramena . 

... že jsi ... přibyl. .. na oslu ... 

Morávková také mnohem častěji užívá emocionálnějších formy sloves. Dvořák se opět 

přidržuje originálu: 

... OJI:HHM CJIOBOM - 6po,n5Ira, - CKa3aJI npoKypaTOp ... 

" ... jsi tulák," poučoval ho prokurátor ... 

D: " ... -jsi zkrátka tulák," poznamenal prokurátor ... 

- IIoBTOp5IIO Te6e, HO B nocJie,nHHií pa3 ... 

"Naposledy tě varuji ... " 

D: "Ještě jednou opakuji, tentokrát již naposledy ... " 

- HeT, HeT,- )J(HBO OTBeTHJI apecTaHT ... 
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"Ne, ne,'' ujišťoval ho překotně viník. 

D: "Ne, nejsem," odvětil živě vězeň ... 

V překladu Aleny Morávkové se rovněž setkáme s odlišnou modalitou, která však ubírá na 

ráznosti a odhodlání sebevědomého Piláta: 

Pa3Be 5I noxo)l( Ha IOHoro 6po,n;5J:qero 10poiJu6o2o, KOToporo cero,n;H51 Ka3H51T? MannqHK JIH 5!, 

Kancpa? 

Podobám se snad tomu mladému potulnému bláznu, který má být dnes popraven? Nejsem 

malý chlapec, Kaifáši. 

D: Cožpak se podobám tomu mladému pobloudilému tulákovi, jehož dnes čeká poprava? 

Cožpak jsem nerozumný hoch, Kaifáši? 

Kromě toho vidíme, že staroslověnské 10poiJU6blU, bylo do češtiny přeloženo 

neutrálními ekvivalenty. Dvořák tuto ztrátu kompenzuje užitím slov cožpak, jehož, které jsou 

příznačné pro vyšší styl. Překlad Morávkové je pak naprosto neutrální. 

Ješua je na rozdíl od Piláta, člověk velice dobrý, laskavý a důvěřivý. Dokonce se k římskému 

prokurátorovi obrací slovy: 

- ,[(o6pnrií qenoBeK! floBepb MHe ... -

"Věř mi, dobrý člověče ... " 

"Věř mi, dobrý muži, ... " 

Na rozdíl od Bulgakova oba překladatelé toto oslovení, typické pro Ješuu, neoddělili do 

samostatné věty. Tudíž nebylo užito ani věty zvolací. Tímto zároveň došlo ke zdůraznění 

Ješuovy mírnosti, zatímco autor kladl důraz na Ješuovu zoufalou potřebu někoho přesvědčit. 

Ješuaje plachý, snaží se Piláta zbytečně nepopudit: 

- HeT, HeT, nreMOH, - Beci> Hanp51ra5Icn B )l(eJiaHHH y6e,n;HTn, roBopnn apecToBaHHnrií, - xo.unT, 

XO,[(HT O,[(HH C K03JIHHbiM nepraMeHTOM H HerrpepniBHO IIHIIIeT. 

"Ne, opravdu, vladaři," vězeň se snažil mluvit co nejpřesvědčivěji, "chodí za mnou jeden 

s kozlím pergamenem a píše a píše ... " 

Překladatelka nahrazuje opakování lexikálním ujištěním opravdu a v druhé části věty 

opakování úplně pomíjí a teprve ruské uenpepblBHO nuutem převádí jako píše a píše. Jde tedy 

o kompenzaci stylistických prostředků. 

"Ne, to ne, vladaři," řekl vězeň, křečovitě se snažící Piláta přesvědčit, ,,pořád a pořád tu 

obchází jeden s kozím pergamenem a ustavičně něco zapisuje ... " 

69 



Dvořák se snaží držet originálu, jen xoiJum, xooum nahrazuje českým pořád a pořád 

tu obchází. Celkový význam je zachován v obou překladech. 

Dále také vidíme, že Morávková zvolenou stylizací charakterizuje dobu dávno 

minulou: 

- CKa3aJI TaK, qTo6hi 6hiJIO noHHTHee. 

"Užil jsem toho příměru, aby mi porozuměli." 

"Snažil jsem se to říkat tak, aby to bylo co nejsrozumitelnější." 

Překladatelka větu záměrně zkonkretizovala, aby využila jeden z archaismů, ačkoli 

mohla užít doslovnějšího překladu ( viz Dvořák). Morávková však přistupuje k líčení postav 

se snahou zařadit je do historického prostředí. 

Podobně je tomu i v případě: 

- ... TYT B6e'}KaJIH JllOÓU, CTa.JIH MeHH B.si3aTb JI ITOBeJIH B TIOphMy. 

"Z ničeho nic vběhli dovnitř pochopové, svázali mě a odvedli do vězení." 

Podmět z originálu byl konkretizací převeden na starší český výraz pochopové - tj. na 

historismus. Dvořák opět překládá bez větších zásahů do originálu: 

... " protože v tom do domu vtrhli nějací lidé, svázali mě a odvedli do vězení." 

- QqeHb ,ll06phiŘ H JII0603HaTeJibHbliÍ qeJIOBeK, - TIO,[(TBep,Il;IIJI apecTaHT, - OH BbiCKa3aJI 
v v BeJIII"t!aHIIIHH HHTepec K MOHM MbiCJIHM, npHH.siJI MeH.si BeCbMa pa,n;yiiiHO ... 

,~Tuze dobrý a zvídavý člověk," potvrdil Ješua. ,,Projevil neobvyklý zájem o mé myšlenky, 

přijal mě velmi srdečně ... " 
"' Neutrální slovo z originálu má v překladu podobu zastaralého tuze. Címž 

překladatelka zřejmě kompenzuje neutrální překlad druhé části, přesněji ruského knižního 

eecbMa paiJywHo. Dvořákův zas užívá syntaktických prostředků: 

,,Moc dobrý, a také zvídavý," potvrdil vězeň, "o mé myšlenky jevil mimořádný zájem a přijal 

mě velmi pohostinně ... " 

Každá postava zde, stejně jako v moskevském příběhu, představuje určitý typ 

společenské vrstvy. Tento rozdíl ovšem není tak nápadný. Je to dáno především vývojem 

lidské společnosti, a tím i jazyka. Tento faktor byl v obou překladech zachován. 

Shrneme-li tedy poznatky o této kapitole, potažmo o celé historické rovině, dojdeme 

k následujícímu závěru. Postavy jsou zachyceny podobně jako v originále, svým charakterem 

odpovídají svému prostředí. Je však pravdou, že Morávková je často zobrazuje mnohem 
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emocionálněji, často za pomoci konkretizace. Dvořák se svým překladem mnohem více blíží 

originálu, při tom jeho podání je srozumitelné a po jazykové stránce velmi povedené. 

Pokud jde o lexikální vyjádření, pak můžeme konstatovat, že poměr příznakových slov byl 

vcelku zachován. Jen s tím rozdílem, že originál obsahuje větší počet slov staroslověnského 

původu, kdežto např. Morávková prostřednictvím kompenzace užívá větší počet historismů, 

archaismů, a také biblismů, jejichž užití ovšem někdy končilo chybnou interpretací. Celkově 

vyjádření těchto lexikálních výrazů v obou překladech splňuje funkci historické specifičnosti, 

stejně jako v ruském originále. 

Syntaktická stránka překladu je podmíněná strukturou českého jazyka. Tj. věty jsou 

kratší, jednodušší, odstavce jsou rozděleny do většího počtu (většinou pouze u Morávkové). 

Přechodníky a příčestí jsou nahrazeny vedlejšími větami. 

Jednolitý ráz a chronologičnost "vnitřního románu'' byly rovněž zachovány. Také 

důraz byl kladen na psychologickou stránku postav, což splňuje autorův záměr. Národní a 

dobová specifičnost byla zdůrazněna prostřednictvím transkripce, někdy též překladu, zde 

ovšem podotkněme, že mnoho reálií bylo vymyšlených, anebo upravených tak, aby 

jeruzalémský příběh až příliš průzračně neodkazoval na biblický mýtus. V tomto případě 

v překladech nebyl dodržen Bulgakovův úmysl. 
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5 Charakteristika překladů A. Morávkové a L. Dvořáka 

Před tím, než začneme se samotnou charakteristikou obou překladů, bychom chtěli 

poznamenat, že Alena Morávková byla až do nedávné doby jedinou a tedy ~,dvorní" 

překladatelkou tvorby Michaila Bulgakova. Byla to právě ona, kdo po dlouhá léta 

zprostředkovával jeho díla českým čtenářům, určoval dobovou normu a měl velký vliv na to, 
" jak Ceši vnímali a dodnes vnímají tohoto významného sovětského spisovatele. Před několika 

lety se do překladu Bulgakovova posledního románu Mistr a Markétka pustil další uznávaný 

překladatel - Libor Dvořák. Na otázku, proč se pustil právě do tohoto románu, překladatel 

odpověděl takto: "Na Bulgakova jsem si myslel velmi dlouho. A to i přesto, že dosavadní 

jediný český překlad Aleny Morávkové, který vznikal už na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let minulého století a který v různých reedicích vychází dodnes, považuji za 

stále funkční a nemyslím, že by trpěl nedostatečnou kvalitou. Postupně ve mně však zvítězilo 

přesvědčení, že by se z originálu dalo těžit více, nebo že se řekněme ledacos dalo přetlumočit 

. . k" 31 Jlna . 

Překlad Aleny Morávkové, jenž byl poprvé vydán roku 1967 a v průběhu téměř 

čtyřiceti let se dočkal několika přepracování (poslední verze je z roku 1990), je opravdu stále 

funkční a neobsahuje žádné faktické chyby. Ovšem, jak správně poznamenal L. Dvořák, 

ledacos, především v jeruzalémském příběhu, se dalo přetlumočit jinak. Pomineme-li již 

několikrát zdůrazněné nedodržení autorova úmyslu při užití biblizmů tam, kde sám Bulgakov 

záměrně užívá jiných slov, překlad nedoznal fonetických změn vlastních a místních jmen, 

která byla v originále opět záměrně odlišena od biblického tvaru. To však znamená, že 

překladatelce unikl autorův záměr a zdůraznění, že jeho postavy nejsou totožné s biblickými. 

Na první pohled byla odlišná také rovina stylistická, která se v překladu zas tolik neodlišovala 

od moskevského příběhu. Znovu však připomeneme, že stylistika nebyla předmětem naší 

analýzy. Na rozdíl od historické roviny můžeme překlad roviny současné označit za velmi 

zdařilý. S převodem reálií si překladatelka poradila bez větších problémů, i když v několika 

případech mohla zvolit jiný překladatelský postup, a sice překlad, který by lépe odrazil 

povahové rysy některých postav tak, jak je zamýšlel Bulgakov. Co však překladu Morávkové 

můžeme vytknout, je to, že náznaky z originálního textu jsou v některých místech vyloženy. 

Překladatel sice může zdůraznit některé aspekty, neměl by však do překladu vkládat své 

subjektivní nápady. V překladu Aleny Morávkové nejde o zdůraznění, nýbrž o vyložení 

nedořečeného, a tím není čtenář vyzýván k takové aktivitě, jak to zamýšlí autor. Také 

31 Kočík R.: Libor Dvořák: I sedmnáctý Havran má smysl. Týdeník rozhlas, č. 19, najdeme na: 
http:/ /www .radioservis-as. cz 
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substituce příznakovými výrazy (oranžáda, pětka, Domovina) nebyla vhodná, stejně jako 

vyšší exprese, emocionalita a častější konkretizace v jeruzalémských kapitolách. 

V překladu Libora Dvořáka je od samého počátku patrná snaha odlišit se od překladu 

A. Morávkové. Ať již úvodním mottem, nebo odlišným převodem významových jmen 

v moskevských kapitolách. Právě ta se pro překladatele stala kamenem úrazu. Bohužel 

nemáme jinou možnost, než konstatovat, že podobným chybám by se překladatel měl 

vyvarovat, neboť kazí celkový dojem z jinak velice kvalitního překladu. Rovněž je patrné, 

což Dvořák také potvrdil, že jeho překlad je "koncipován tak - kupříkladu po stránce 

lexikální -, aby nevydržel tak dlouho jako překlad dosavadní (tj. překlad Morávkové - pozn. 

N. K.)".32 Tím se zároveň vysvětluje užívání aktualizovaného žargonu (Hap3aHy HeTy = 

narzan nejni), který působí poněkud zvláštně. Větší invenčnost překladu je patrná především 

v jeruzalémském příběhu. Zde se překladatel snaží dodržet autorův záměr o vlastních a 

místních jménech, k čemuž užívá fonetických prostředků. Pro úplnost však připomeňme, že 

takto nepostupuje všude a v některých místech se drží zavedeného převodu A. Morávkové. 

Obrovský rozdíl je patrný především po stránce stylistické, a ačkoli tato oblast nebyla 

předmětem našeho rozboru, dodejme, že především jeruzalémský příběh (viz rozbor II. 

kapitoly) na čtenáře působí opravdu silným dojmem a stylizace vět v nás vyvolává pocit, že 

jsme se začetli do staršího historického textu s biblickým tématem. Nesetkáme se zde 

s přehnanou emocionalitou, zbytečnou konkretizací a častou substitucí. Celkově můžeme 

konstatovat, že Dvořákův převod je dost odlišným a opodstatněným. 

32 Tamtéž 
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6 Závěr 

Na závěr naší práce bychom chtěli ještě jednou připomenout rozdíly a zároveň 

společné rysy obou rovin románu. Jak již bylo řečeno, moskevský příběh má fejetonistický 

charakter, je psán s humorem a ironií. Velkou roli v něm hraje vypravěč, jenž se neustále 

obrací na čtenáře. Přestože je nám tato rovina bližší, překladatelsky nebyla nikterak snadnější. 

Autor do ní mistrně zařadil zřejmé a skryté narážky na vládnoucí moc, svoje kolegy a také na 

tehdejší režim. Druhá rovina, která poněkud odlišně interpretuje biblický příběh, není od 

roviny první izolována. Objevuje se ve formě historického románu, který je psán vyšším 

stylem. Jednou z výrazných odlišností je i úloha vypravěče, jenž se drží pouze vyprávění 

příběhu a neobrací se na čtenáře. 

V románu nacházíme analogie obou rovin, které pomáhají při hledání koncepce tohoto 

románu. Af' už jde o místo dějů obou rovin, hlavní hrdiny či stejnou atmosféru před jejich 

"smrtí". Společnými jsou rovněž motivy, které prostupují oběma příběhy. Motiv peněz, 

měsíce, vůně oleje. Kromě společných rysů existují také odlišnosti. Ty vyplývají především 

z rozdílnosti stylu obou rovin, ze zobrazení doby a prostředí. 
, 

Ukolem naší práce byla především translatologická analýza, proto je třeba učinit závěr 

o překladatelské koncepci, postupech a metodách, kterých bylo užito. Zde bychom chtěli ještě 

jednou připomenout, že v této práci jsme se nevěnovali analýze všech vrstev románu, nýbrž 

především převodu reálií, užití lexikálních prostředků a zachování autorova úmyslu. 

V současné rovině je zobrazeno období rychlého společenského pohybu, Bulgakov tedy lehce, 

vtipně a s ironií komentuje závažné společenské události. Trefný humor kombinuje 

s tragičností a s prvky fantastiky. Podobně i v obou překladech najdeme stejné pojetí 

zobrazené skutečnosti. Pokud jde o jeruzalémskou rovinu, je zřejmé, že autor vypráví o 

historické události, ale posouvá jména a charakter některých postav a míst, což se odrazilo ve 

formě fonetických změn, či v poněkud odlišném výkladu událostí. To však v překladech 

nebylo všude dodrženo. Jinak byla historická věrnost dodržena. 

Nyní si všimněme užitých překladatelských postupů. V obou překladech se objevují 

všechny tři postupy, tj. překlad, transkripce a substituce. Postupu substituce bylo užito spíše 

v moskevském příběhu, a to při převodu reálií, které byly nahrazeny jak příznakově, tak i 

bezpříznakově. Transkripce byla často užita v obou rovinách, nebof' šlo o zachování 

specifické jedinečnosti. Transkripcí byla převedená i velká část vlastních jmen, většina 

místních jmen a taktéž některé reálie obecných jmen, a to podle fonetických pravidel. Velká 

část reálií byla přeložena, neboť byla nositelem specifického rysu, který dokresloval charakter 
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postavy nebo prostředí, anebo vysvětloval daný jev. Stejně byly přeloženy termíny, s nimiž si 

překladatelé poradili bez větších problémů, protože ty mají většinou své přesné ekvivalenty. 

Při hodnocení lexikální stránky překladů dojdeme k závěru, že překlad Aleny 

Morávkové je v některých místech emocionálnější než autor. Překladatelka používala 

konkretizaci, čímž výraz více přiblížila a dodala většího citového zabarvení. Jindy zas naopak 

prostřednictvím generalizace uvedla neutrální výraz. Libor Dvořák se více držel originálního 

textu a proto je jeho překlad v konečném výsledku bližší a výstižnější. 

Rozdíly najdeme i v syntaktické rovině. Týkají se intonace, pořádku slov a častého 

autorova opakování, které opět pouze Morávková převádí pomocí výraznější expresivity. 

Také náznaky překladatelka často vykládá a někdy je zcela v rozporu s autorovým úmyslem 

substituuje. 

Na úplný závěr bychom chtěli dodat, že našim cílem nebylo určit, jaký překlad je lepší 

či horší. To ostatně nelze ani proto, že jsme soustředili pozornost pouze na určité aspekty 

překladů. Všeobecně můžeme říci, že oba překladatelé se snažili co nejlépe předat funkční 

hodnotu díla. Oběma šlo o zachování překladatelské věrnosti. Patrná je rovněž snaha o 

zachování koloritu. Alena Morávková se však nevyvarovala drobným chybičkám a 

odchylkám od autorova úmyslu. Celková estetická hodnota zůstala v překladu zachována, a to 

je hlavní. Překlad Libora Dvořáka je v tomto směru věrnější, neboť se překladatel více držel 

výchozího textu a také mohl vycházet z nedostatků předcházejících redakcí překladu Aleny 
v 

Morávkové. Skoda jen, že se v jeho podání objevilo až příliš nepřesností při převodu vlastních 

jmen, což kazí dojem z jinak velice dobrého překladu. 
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7 Résumé 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem dvou překladů Bulgakovova 

románu Mistr a Markétka do českého jazyka. V úvodní části autorka přibližuje 

život a tvorbu Michaila Bulgakova a hledá paralely mezi spisovatelovým 

osudem a dějem posledního románu, dále charakterizuje samotné dílo a podrobně 

rozebírá dva příběhy - moskevský a jeruzalémský, které se prolínají celým románem. 

Analýzu překladů provádí právě v takto rozdělených skupinách. V části věnované 

translatologickému rozboru originálu a obou překladů se autorka věnuje převodu 

reálií (vlastní a místní jména, lékařské termíny, v moskevských kapitolách také 

gastronomické pochoutky a parfumerie aj). Začíná převodem vlastních jmen, 

přičemž vychází z názorů L. S. Barchudarova a L. K. Latyševa a na konkrétním 

materiálu rozebírá zvolená překladatelská řešení. Autorka dochází k závěru, že 

převod vlastních jmen byl pro překladatelé velmi obtížnou a zrádnou záležitostí 

a ne vždy byl užit správný překladatelský postup. Převod vlastních jmen v 

podání obou překladatelů autorka přináší v příloze č. 1. V další kapitole se 

autorka zabývá volbou lexikálních prostředků a všímá si jejich funkce v 

rámci výstavby celého díla. V moskevském příběhu jde o lexikální jednotky 

skrývající narážky na nadpřirozené síly a o frazeologismy obsahující slova 

čert a bůh (podrobněji viz příloha č. 2). Tyto lexikální prostředky v románu 

signalizují autorův postoj a skrytou nápovědu pro čtenáře, což se překladatelům 

nepodařilo vždy věrně přetlumočit. V jeruzalémském příběhu se autorka 

soustředila na převod historismů, archaismů a biblismů. Problematika převodu 

biblických výrazů je dále rozebrána velmi důsledně, neboť při jejich převodu v 

překladu Aleny Morávkové došlo ke špatnému přetlumočení, které je v rozporu s 

autorovými úmysly. Při podrobném rozboru druhé kapitoly Pilát Pontský se autorka 

soustředila na strukturální, syntaktickou, lexikální a stylistickou rovinu a 

konstatuje zbytečnou konkretizaci v překladu A. Morávkové, která mnohdy vedla k 

předbíhání událostem. V závěru je tato práce doplněna charakteristikou překladů 

Aleny Morávkové a Libora Dvořáka. Je konstatováno dodržení estetické hodnoty 

a snaha překladatelů co nejlépe předat funkční hodnotu díla, což je patrné 

rovněž z aspektů, které byly v této práci rozebírány. 

76 



Résumé 

This diploma thesis contains analysis of the two Czech translations 

of Bulgakov's novel "Master and Margarita". On the first pages, the author concems 

on Michail Bulgakov's life and work and seeks a parallel between the fate of the writer 

and the story of his last novel. Then she characterizes the novel itself and closely 

analyzes its two naratives: "Muscovite'' and "Jerusalem's" ones, which blend in the story. 

The analysis of the translations is made in a perspective of such a division. 

The author concerns on the way of a translation of realia (proper and local names, 

medical terms, cuisine etc.). She begins with the translation of proper names and, keeping to 

opinions of L. S. Barkhudar and L. K. Latishev, compares the two translator's 

approaches. After this, she concludes that such a translation has been very 

difficult and treacherous for the translators whose solutions are arguable and not always 

correct. A list of the translations of proper names is included in the Appendix 1. 

In the next chapter, the author deals with methods of using lexical devices and 

examines their function in a framework of the novel. In the "Muscovite" narative, 

lexical units allusive to supernature and phrases containing the words "devil" 

and "god" (see Appendix 2) are concerned. These lexical devices display author's 

stance and serve as a hidden help for a reader, but this was not always kept 

clear by the translators. In the "Jerusalem's" narative, the author focuses 

on a critique of a translation of historical, archaic and biblical terms. 

The translation of biblical terms is analyzed thoroughly due to the fact that in A. 

Moravkova's translation, some of the incorrectnesses imply a contradiction with Bulgakov' s 

intentions. In the detail analysis of the second chapter of the boo k, Pilatus Pontius, the author, 

after studying a structural, syntactic, lexical and stylistic level, claims that the translation 

made by A. Moravkova is concrete excessively and thus untimely anticipates the story. 

In the final part of the thesis, characteristics of both A. Moravkova's 

and L. Dvorak's translations are included. The author then emphasizes 

the translators' effort to comply aesthetic and functional values of the boo k. 
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Příloha č. 1 

Vlastní jména: 

Reálný příběh- Moskva 20.-30. let: 

MwxaHJI AJieKcaHJJ.pOBH"LI EepnH03 Michail Alexandrovi Berl i oz Michail Alexandrovi Berlioz 

HsaH HHKonaeBH"LI IToHhipeB Ivan Nikolajevič Potápka Ivan Nikolajevič Ponyrjov/Ponurev 

Ee3JJ.OMHhiií Bezprizorný Bezdomovec 

AHeylllKa Anuška Annuška 

Ty36y6eH Triumf Žolík 

KHpiOrnKa Kirjuška Kirjuška 

<l>ěJJ.op 11saHbi"LI Fjodor Ivanyč Fjodor Ivanovič 

M.B.llo)J.JIO)KHa.si M. V. Padělaná M. V. Podvržená 

IloKJiěBKHHa Klovakinová s. Navnadinová 

AMBpocwií Ambrosij Ambrosij 

<Do~ Fob Fob 

Ap"LIH6aJI)1. Ap"LIH6aJI)J.OBM"Y: 

EecKy,LJ;HHKOB 

,[.(By6paTCKMH 

Archibald Archibaldovič 

Beskudnikov 

Dvoubratský 

Arčibald Arčibaldovič 

Beskudnikov /Bezběsov 

Dvoubratskij/Dvoubratov 

HacTaCh.si JlyKHHM"Y:Ha HerrpeMeHoBa Nastasja Lukinična Semetriková Nastasja Lukinična Urputnová 
v v 

IllrypMaH )l{op)J( Kormidelník Zorž Kormidelník Zorž 

3arpMBOB Zalímcov Zagrivov 

HepoHHM ITorrpHXHH Jeroným Poskokin Jeroným Příštipkuj 

A6a6KOB A bab kov A bab kov 

fnyxapeB Hlušec Hlucharev 

TiaBpOBH"ll Lavrovič Vavřínovič 

)J;eHHCKHH Děniskin Deniskin/Děniskin 

KBaHT Kvant Kvant 
v v 

)l{eJl,IJ,bi6HH Zeldybin Zeldybin 

TaMapa IlonyMeC5IU Tamara Půlměsícová Tamara Pololunová 
v 

)l{yKOJlOB Broukopicenko Zukopov 

~paryHCKHŘ Dragunský Dragunskij 

qep,II,aKllH 
v 

Cerdakči Půdičkadze 

CeMeňKHHa-fann Semejkinová-Galová Rodinkinová-Hallová 

MoraHH II3 KpoHIIITanTa Johann z Kronštadtu Johann z Kronštadtu 
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BrrT5! Ky4JTrrK M3 PocToBa 

fiaBManoB 

EoroxynbcKrrň 

Cna,[(KMH 

lllrrrrqKrrn 

A,n:enb4Jrrna Ey3.[(5IK 

HrrKonaň 

IlanTeneií 

PIOxrrn 

CTěna Jirrxo,[(eeB 

,[(e <Dy)l(epe 

Víťa Kuftik z Rostova 

Pavianov 

Rouhavý 

Sladký 
v 

Spičkin 

Adelfína Skandalinová 

Nikolaj 

Pantělej 

Sviňkov 

Sťopa Lotrov 

de Fougeré 

Víťa Kuftik z Rostova 

Paviánov 

Bohofujskij 

Sladko v 

Špičkin 

Adelfína Mejdanová 

Nikolaj 

Pantělej 

Prasečkin 

St' opa Mizerov 

de Fougeré 

Anna <Dpanu;eBHa ):(e <I>y)l(epe Anna Francevna de Fougeré Anna Francevna de Fougeré 

BenoMyT 

AH<Prrca 

CTerraH Eor,n:aHoBrrq 

XycToB 

PrrMcKrrň fprrroprrň ,[(aHrrnoBrrq 

fpyH51 

,[(. CTpaBrrHcKrrň 

HrrKanop 11BaHoBrrq Eocoň 

Tienare51 AHTOHOBHa 

Bělomut 

Anfisa 

Stěpan Bogdanovič 

Chustov 

Bělotůň 

Anfisa 

Stěpan Bogdanovič 

Chustov 

Rimskij Grigorii Danilovič Rimskij Grigorii Danilovič 

Gruňa 

Doktor Stravinskij 

Nikanor Ivanovič Bosý 

Pelageja Antonovna 

Gruňa 

Doktor Stravinskij 

Nikanor Ivanovič Bosák 

Pelageja Antonovna 

T11Mo4leíí KoH.upaTbeB:wi Ksacuos Timofej Kondraťjevič Kvascov Timofej Kondraťjevič Kvascov 

KaprroB Karpov Karpov 

BapeHyxa 11BaH CaBenheBrrq Varenucha Ivan Saveljevič Varenucha Ivan Saveljevič 

flpaCKOBb51 <Ďě):(OpOBHa Praskovja Fjodorovna Praskovja Fjodorovna 

ceMh51 ~)l(y nnrr Rodina Giuli( ových) rodina Giulli( ových) 
v v 

)Kop)!( EeHranbcKrrň Zorž Bengalský Zorž Bengalskij 

flapqeBCKHH Parčevský Parčevskij 

3eJibKOBa Zelkovová Zelkovová 

ApKa.UMH ArronnoHOBifll CeMITJIHpoB Arkadij Apolonovič Sempljarov Arkadij Apollonovič Sempljarov 

MMJIHUa AH.upeeBHa IloKo6aTbKO Milice Andrejevna Pokobaťková Milice Andrejevna Pokobaťková 

O. JiaTyHcKrrii O. Latunský M. Mosazkin 

McTrrcnaB JiaBpoBrrq Mstislav Lavrovič Msti slav V avřínovič 

ApHMaH Ariman Ariman 
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J1arrrněHHIIKOBa 

Ano3IIŘ MorapbiTI 

ITpone)l(HeB 

CepreH: r epap,n:OBIITI ,[(yHTIIIJib 

Iniciály H.3. 

Nudlovová 

Alois Mogaryč 

Proležněv 
v 

Sergej Zerardovič Dunčil 

N. E. 

Ida Herkulovna V orsová 

Nudlinkinová 

Aloisius Mogaryč 

Proležněv 

Sergej Gerardovič Dunčil 

M. Z. 

Ida Herkulovna Chlupová H,n;a fepKynaHOBHa Bopc 

CaBsa IToTanoBHq KyponecoB 

KaHaBKIIH 

Sava Potapovič Kurolesov Savva Potapovič Nezbedov/Rošťakin 

Kanavkin Kanalkin/Kanavkin 

TiopoxoBHMKoBa KrraB)],IDI HJibMHWIHa Prachovnicová Klavdija Iljinična Prachovcová Klavdija Iljinična 

BacHJIHií CTerraHOBH~ JiacTo~KHH V asi lij Stěpanovič Lastočkin 

ITpoxop ITeTpOBHTI Prochor Petrovič 

AHHa PHqap,[(OBHa Anna Richardova 

~aHOB Fanov 

KocapqyK Kosarčuk 

Vasilij Stěpanovič Vlašťovkin 

Prochor Petrovič 

Anna Ričardovna 

Fanov 

Kosarčuk 

MaKCMMJIHaH AH,n:peeBrrq lloTIJiaBCKHií Maxmilián Andrejevič Poplavský Maxmilián Andrejevič Poplavskij 

I1HTHa)l(KO 

AH,n:peií <l>oKnq CoKoB 

EapoH Maiírenh 

rrpocpeccop Ky3bMHH 

rrpocpeccop-HeBporraTonor Eype 

KceHH51 HHKHTHIIIHa 

rrpocpeccop EepHa,n:cKIIŘ 

Mapb51 AneKcaH,n:poBHa 

MaprapnTa 

MaprapHTa HHKonaeBHa 

KoponeBa Mapro 

HaTaiiia!HaTaJib51 ITpoKocpbeBHa 

,[(apb51 

HHKonaií I1BaHOBHTI 

ITenareH ITeTpOBHa 

,[(yc51! 

CHTHHK 

KnaB,[(II51 ITeTpOBHa 

KHTaií:o;eB 

Skvrňenko 
v 

Sťávin 

baron Maigel 

profesor Kuzmin 

psychiatr Bure 

Xenie Nikitična 

profesor Bemadský 

Marja Alexandrovna 

Markéta/Markétka 

Markéta Nikolajevna 

Skvrnčenko 

Andrej Fokič Moštov 

baron Maigel 

profesor Kuzmin 

psychiatr Bure 

Xenie Nikitična 

profesor Bernadskij 

Marja Alexandrovna 

Markéta/Markétka 

Markéta Nikolajevna 

královna Margot královna Margot 

Nataša/Natálie Prokofjevna Nataša/Natálie Prokofjevna 

Darja Darja 

Nikolaj Ivanovič Nikolaj Ivanovič 

Pelageja Petrovna Pelageja Petrovna 

Dus jo! Dus jo! 

Sitnik Sitnik 

Klaudie Petrovna Klavdija Petrovna 
v 

Cíňanov Kitajcev 

3 



KaJIHcp fapyH-aJib-PaiiiH,ll; 

ITarrocnq/flanen I1ocncponnq 

Cocpb51 ITannonHa 

ITaHaen 

CKa6nqeBCKHH 

IleTpaKOB-CyxoBeH 

Eo6a KaH,n;anyrrcKHii 

kalifHarún-al-Rašíd 

Pavel Josifovič 

Sofie Pavlovna 

Saltykov 
"' 
Sčedrin 

Petrakov-Suchověj 

Bob Kandalupský 

AHTOHII)la ITop<l>IIpheBHa ITerpaKoBa Antonida Porfirjevna Petrakovová 

BonhMaH W olman 

Bonhnep Wolper 

Bono,n;HH 

Bonox 

BeTqHHKeBnq 

KopoBHH 

KopoBKHH 

KapaBaeB 

Biblický příběh: 

Hwcyc XpwcToc 

Hocwcp <DrraBwií 

<DwrroH ArreKcaH,n:pwiícKwií 

fep6epT ABpHrraKCKHH 

Hpo,n: BerrHKMH 

IlOHTMH IlHJiaT 

KeHrypuoH Kpbico6oií 

MapK, rrpo3BaHHhiH Kpbico6oií 

Hernya ra-HoupM 

fleBHH MaTBeií 

EaHra 

~HCMaC 

fecTaC 

Bap-PaBBaH 

Hy,n;a H3 Kapuacpa 

Volodin 

Voloch 

Vuřtovič 

K o rovin 

Korovkin 

Karavajev 

Ježíš Kristus 

J oseph Flavius 

Filon Alexandrijský 

Gerbert z Aurillacu 

Herod Veliký 

Pilát Pontský 

centurion Krysobijce 

Marek, zvaný Krysobijce 

Ješua Ha-Nocri 

Matouš Lévi 

Banga 

Dismas 

Gestas 

Bar-Rabban 

Jidáš Iškariotský 

IIepsocBRI.QeHHMK ey,n;eiícKMň 11ocMcp Kaucpa velekněz Kaifáš 

A<}?paHHii Afranius 
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kalifHárun al-Rašíd 

Pavel Josifovič 

So:fja Pavlovna 

Pana jev 

Skabičevskij 

Petrarkov-Suchopár 

Bob Kandelábr 

Antonida Porfirj evna Petrarkovová 

Wolman 

Wolper 

Volodin 

Voloch 

Většinovič 

Kravin 

Krav kin 

Karavajev 

Ježíš Kristus 

Josef Flavius 

Fijón Alexandrijský 

Herbert z Aurilaccu 

Herod Veliký 

Pilát Pontský 

centurio Kryso lov 

Marek, zvaný Krysolov 

Ješua Ha-Nocri 

Matouš Léví 

Banga 

Di s mas 

Gesta s 

Bar-Rabban 

Jidáš z Kariotu 

velekněz JosefKaifáš 

Afranius 



Niza 

Enanta 

Pohádkoyý příběh - W oland a jeho svita: 

BonaH,n: Woland 

KopoBbeB-<l>aroT Korovjev-Fagot 

KoT EereMoT kocour Kňour 

A3a3enno Azazelo 

fenrra Hela 

Kno,n:MHa Claudina 

reccap Guessar 

A6a,noHHa Abadonna 

BbeTaH Vieuxtemps 

r.)l(aK pan Jacgues 

rpacp Po6epT kníže Robert 

rocrro)l(a TocJ?aHa signora Toffanová 

<DpH,n:a Frída 

rocrro)l(a MMHKMHa paní Minkinová 

MMrrepaTop Py,n:onbcp císař Rudolf 

raň: Kecapb KanHryna Gaius Caesar Caligulla 

MeccanMHa Messalina 

ManiOTa CKypaToB Maljuta Skuratov 

CeKCT 3MrrHpHK Sextus Empiricus 

Mapu;HaH Karrenna Martianus Capella 

ApHcToTeJib Aristoteles 

HoraHH IliTpayc Johann Strauss 
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Niza 

Enanta 

Woland 

Kravinkin-Fagot 

Kocomour 

Azazello 

Helia 

Claudina 

Hessar 

Abadonna 

Vieuxtemps 

monsieur Jacgues 

hrabě Robert 

paní Toffanová 

Frída 

paní Minkinová 

císař Rudolf 

Gaius Caesar Caligula 

Messalina 

Maljuta Skuratov 

Sextus Empiricus 

Martianus Capella 

Aristoteles 

Johann Strauss 



Příloha č. 2 

nopa 6pocaTI> Bce K qepry 

<l>y Tbi qepT 

A KaKoro qepTa eMy Ha,no? 

BoT qepT B03hMH! 

qepT, CllbiiilaJI BCe 

qepT ero 3HaeT 

TIO,Zl;JITe OT MeH5I K qepTHM! 

,l(a "llepT HX B03bMH! 

,l(a HY HX K qepry! 

qepT 3HaeT qTo TaKoe 

5I qepT 3HaeT qeM 3aH5lllC5I! 

qepT ero 3HaeT 

6or C HHM 

qepT 3HaeT qTO HaTBOpHT 

qepT HX 3HaeT 

qepT ero 3HaeT 

TI><}?y Thi ,L(h5IBon 

Eo)l(e, KaK Tbi MeH51 Hanyran! 

KaKa5I TaM, K qepry, JlnTa! 

Fuj tajksl! 

Co ksakru chce? 

Čert aby ho vzal! 

Holomek, slyšel nás! 

čert ví 

Polibte mi všichni nohu, ksakru! 

Aby je všecky čert vzal! 

Vykašlu se na ně! 

Tohle nepochopím! 

Já se bůhvíproč zbytečně honil! 

Bůh ví, kde ho vyštrachal 

Bůh s ním 

nadělá paseku 
v 

Cert ví 
v 

Cert ví 
v 

Cert mu to byl všechno dlužen! 

Božínku, tys mě vyděsil! 

Jakápak Jalta, ksakru! 

1 

hodit vše za hlavu 

Zatraceně! 

Co ten tak po nás může chtít? 

Aby ho taky husa kopla, pacholka! 

Kruci, copak on všechno slyšel? 

kdoví 

Krucifix, dejte mi svatej pokoj! 

Aby je husa kopla! 
" Ze bych se na ně nevyflajznul 

Co má tohle znamenat? 

Já se začal zabývat čertvíčím 
v 

Certví kde k němu přišel 

Pámbu ho opatruj 

nadělá skopičin! 
v 

Cert ví 

Fujtajksl! 

Panebože, tys mě polekal! 

Ale, jakápak k čertu Jalta! 



KopoBneB- OH qepT! 

TIOMep K qepTOBOĎ MaTepH 

qepry He cKaJKeT 

CnaBa 6ory! 

qepTbiXa.JIC51 H ,n;oqepTbiXa.JIC51 

qepTH 6 MeH51 B351llH 

fOCIIO,UH 6oJKe MOŘ! 

XpHcTa pa,n;H 

qepT 3HaeT -rJTO TaKoe 

qepT ero 3HaeT KaK! 

H K qepry BCe 3TO! 

Hy Bac K qepTosoň MaTepH! 

,[(a HY Te6H K qepry 

neTen Ky,na-To K qepry 

nomeJI Tbl K qepTOBOĎ MaTepH! 

Ha KaKoií qepT 

A, qepT Bac B03bMH! 

" Ha KOH qepT 

Mon-rJH, qepT Te6H B03bMH! 

Ky,n;a JK Te6H qepT HeceT! 

EoJKe, 5I rroTep51na rro,n:KoBy! 

,[(bHBOJI ero 3HaeT OTKy,n;a 

Korovjev je zloduch! 

vem ho čert 

ani d'áblovi neprozradí 

Sláva bohu! 

začal soptit, a ted' to dopracoval 

mě může vzít čert! 

Bože! 

v 

Cert aby se v tom vyznal! 
v 

Cert ví 

Už toho mám dost! 

Táhněte ke všem čertům! 

Jdi do háje! 

do horoucích pekel 

Běž se vycpat! 

k čemu zatraceně ... 

Aby vás čert vzal! 

Mlč, ksakru! 

Kam tě čerti nesou? 

Božínku! 

kde se vzal tu se vzal 

2 

Kravinkinje čert! 

neprozradí ani čertovi 

Zaplaťpánbůh! 

začínal láteřit. Ted' to má! 

Ke všem čertům! 

Pro pánaboha 

Proboha 

Co má tohle znamenat? 

To ví jen d'as! 

Vem vás všechny d'as! 

letěl ke všem čertům 

Táhni ke všem čertům! 

k čemu je ti ke všem všudy ... 
v 

Cert aby vás vzal! 

Bud' už zticha, krucifix! 

Kam tě to čerti nesou? 

Panebože! 

čert ví odkud 



KO BCeM qepT.HM 

qepT ero B03bMII! 

<l>y Tbi qepT! 

ke všem čertům 

Zatraceně 

HeT, 3To qepT 3HaeT qTo TaKoe, qepT, qepT, qepT! V tom aby se čert vyznal 

qepT 3HaeT qTo TaKoe čert aby se v tom vyznal 

qepT Bce ycTpoeT on už si poradí 

0, ,I(bHBOll, ,UbHBOll! 

qepT MeHH B03bMII jen co je pravda 

3 

kamsi ke všem čertům 

aby ho čert vzal! 

Hrom aby ho vzal! 

V tom aby se opravdu čert vyznal ... , jedině čert 

v tomhle se opravdu vyzná jen čert 

čert to taky nakonec všechno rozmotá! 

Ďáble, ach d~áble! 

ať mě čert veme! 
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