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zdûj‰ího pravovûrného kﬁesÈanství i do stﬁedovûk˘ch herezí.
Autorovi se podaﬁil velmi vyváÏen˘ pohled na gnózi, kter˘ se opírá o skvûlou znalost primárních pramenÛ, nepﬁedpojat˘ pﬁístup a obrovskou erudici. Kromû toho
Rudolph bere velk˘ ohled na nezasvûceného
ãtenáﬁe, takÏe jeho knihu lze doporuãit jak
tûm, kdo chtûjí získat celkov˘ obraz tématu,
tak i tûm, které zajímají samotné gnostické
prameny, ale bojí se skoãit rovnou do „hlubok˘ch vod“ gnostické mytologie (ãesky
vycházejí pﬁeklady spisÛ z Nag Hammádí
v ﬁadû Rukopisy z Nag Hammádí, kterou vydává nakladatelství Vy‰ehrad od roku 2008,
zatím vy‰ly dva svazky). Ocenûní zasluhuje
i bohat˘ a s kaÏd˘m dal‰ím vydáním aktualizovan˘ odkazov˘ aparát, kter˘ svûdãí
o vûdecké poctivosti autora a souãasnû ãiní
knihu pouÏitelnou i pro badatele. K pﬁehlednosti a pouÏitelnosti knihy dále pﬁispívají
ãasová tabulka, seznam literatury, dva rejstﬁíky a obrazová pﬁíloha, která zahrnuje skoro v‰e, ãím lze za souãasného stavu bádání
gnózi ilustrovat.
To, co lze Rudolphovû knize vytknout,
jsou vût‰inou jen maliãkosti: napﬁ. tvrdí, Ïe
„Adam ve vûku 700 let“ pﬁedává své zjevení synu Sétovi (s. 138), av‰ak novûj‰í bádání (Charles W. Hedrick) pﬁíslu‰nou pasáÏ
Zjevení Adamova nevykládá jako vûk AdamÛv, ale jeho syna Séta, kterého dle Gn 5,3
v septuagintním znûní Adam zplodil ve 230
letech (Adam podle Gn 5,5 zemﬁel v 930 letech). RovnûÏ 14 v˘rokÛ v tomtéÏ spise patrnû nedokládá nepﬁetrÏité zjevování spasitele, jak to vidí autor (s. 140), n˘brÏ spí‰e
13 názorÛ klamn˘ch a jeden prav˘ o pﬁíchodu spasitele na svût (George W. MacRae,
Charles W. Hedrick).
Velmi je tﬁeba ocenit práci pﬁekladatele
Jiﬁího Gebelta, kter˘ knihu nejen pﬁevedl do
pûkné ãtivé ãe‰tiny, ale citované pﬁeklady
pramenné literatury zãásti pﬁeloÏil sám,
zãásti srovnal s originálními texty (za pﬁispûní Matyá‰e Havrdy), zãásti dohledal
v existujících ãesk˘ch pﬁekladech. Jediné,
co by se dalo jeho pﬁekladu vytknout, je, Ïe
stanovené uÏití závorek (s. 10) není na nûkolika místech dodrÏeno (napﬁ. s. 144). Na
nûkteré drobné omyly „zadûlal“ uÏ samotn˘
autor, kdyÏ napﬁ. v pozn. 26 cituje tutéÏ pa-

sáÏ v trochu odli‰né podobû neÏ v samotném textu (s. 79). Podobnû uÏ od Rudolpha
pochází zmatek, kter˘ provází název hlavního ‰imonovského traktátu, jenÏ je uvádûn
jako Velké zjevení (s. 20; nûm. „Offenbarung“), Velké zvûstování (s. 184; nûm. „Verkündigung“) a Velk˘ v˘klad (s. 293; Apofasis megalé; nûm. „Verkündigung“). U nás je
vÏit˘ poslednû jmenovan˘ název.
ZUZANA VÍTKOVÁ

Josef BartoÀ, Moderní
ãesk˘ novozákonní pﬁeklad,
Praha: âeská biblická spoleãnost
2009, 228 s.
ISBN 978-80-87287-07-1.
Podtitul recenzované knihy Josefa Bartonû („Nové zákony dvacátého století pﬁed
âesk˘m ekumenick˘m pﬁekladem“) blíÏe
vymezuje téma, jemuÏ se autor vûnuje: jsou
jím ãeské pﬁeklady Nového zákona od roku
1900, pﬁesnûji 1909, kdy vy‰la první ãást
pﬁekladu Jana S˘kory, aÏ do roku 1961, kdy
byly zahájeny práce na âeském ekumenickém pﬁekladu. Takov˘ soubor nebyl zatím
ucelenû popsán. BartoÀova kniha má tu zásluhu, Ïe takov˘to popis, a to ﬁádn˘ a systematick˘, pﬁiná‰í, nadto v‰ak na popisu zdaleka nepﬁestává; jednotlivé pﬁeklady totiÏ
navzájem dÛkladnû porovnává a pﬁedev‰ím
je hodnotí z hlediska jejich pomûru k originálu i z hlediska volby v˘razu v cílovém jazyce. Pﬁedmûtem autorova v˘zkumu je ‰est
pﬁekladÛ (S˘kora, S˘kora-Hejãl, Col, Îilka,
·krabal, ·krabal-PetrÛ), ãi spí‰e, jak autor
upozorÀuje, „‰est pﬁekladov˘ch typÛ, protoÏe vût‰ina z pﬁekladÛ se doãkala více vydání, leckdy navzájem dosti odli‰n˘ch, publikovan˘ch ve tﬁiceti pûti kniÏních titulech“
(s. 15).
Poté, co autor podal systematick˘ pﬁehled edicí ãesk˘ch pﬁekladÛ Nového zákona
z daného období (s. 19 - 27), pﬁedstavuje
a charakterizuje úãastníky popisovan˘ch
pﬁekladatelsk˘ch aktivit: dozvíme se tedy ve
formû medailonu ãi slovníkového hesla ne-
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jen o uveden˘ch pﬁekladatelsk˘ch osobnostech, ale i o jejich odborn˘ch pomocnících,
konzultantech a upravovatelích jejich textÛ.
Tyto informace povaÏuji za dÛleÏité a uÏiteãné nejen z toho dÛvodu, Ïe eventuálním
uÏivatelÛm ãi ãtenáﬁÛm jednotliv˘ch pﬁekladÛ zÛstávají obvykle skryty, a Ïe je tudíÏ na
místû informaci o nich podat, hlavnû ov‰em
proto, Ïe dávají nahlédnout nezbytnost interdisciplinárního pﬁístupu; ta platí, podotknûme, nejen pro pﬁeklady biblické, ale pro
jakoukoli pﬁekladatelskou práci, jistû pﬁinejmen‰ím pro tlumoãení závaÏn˘ch textÛ kulturní historie. V tomto pﬁípadû najdeme pochopitelnû pﬁedev‰ím jména teologÛ, ale
také katolického básníka a pﬁekladatele Jana
âepa, bohemisty Oldﬁicha Králíka a Emila
Smetánku, filozofy Václava Renãe a Jana
Sokola i klasického filologa Ferdinanda
Stiebitze.
Ústﬁední a nejobsáhlej‰í ãtvrtá kapitola
(s. 39 -199) pﬁedstavuje postupnû v chronologické ﬁadû, jak zní její nadpis, „‰est nov˘ch novozákonních pﬁekladÛ po roce
1900“; pokud vy‰el pﬁeklad ve více vydáních a úpravách, jsou charakterizovány
v‰echny. Posuny, jak mezi pﬁekladateli, tak
uvnitﬁ jednotliv˘ch pﬁekladatelsk˘ch typÛ,
jsou nesmírnû zajímavé. Nejprve odklonem
od Vulgáty jakoÏto v˘chozího textu a stále
energiãtûj‰ím pﬁíklonem ke kritickému vydání ﬁeckého originálu, a pak také tím, jak
odráÏejí v˘voj ãeského jazyka v prÛbûhu
dvacátého století; mnohé se dozvídáme jednak ze samotn˘ch BartoÀov˘ch rozborÛ
a z nich plynoucích postﬁehÛ a závûrÛ, ale
i z pﬁekladatelsk˘ch pﬁedmluv a doslovÛ,
z dobové odborné reflexe, zejména v recenzích, a nakonec i z moderní odborné reflexe,
jak ji pﬁiná‰ejí studie jiÏ i po roce 2000 (napﬁíklad olomouck˘ profesor Ladislav Tich˘
o ·krabalovû pﬁekladu a o pﬁekladu ·krabala-PetrÛ nebo sám Josef BartoÀ o pﬁekladu
Colovû). ZdÛraznûme, Ïe recenzenty nejsou
pravidlem pouze teologové, setkáme se
s v˘znamn˘mi filologick˘mi osobnostmi,
jako byl Franti‰ek Novotn˘ (S˘korÛv ãesk˘
Nov˘ zákon) nebo Pavel Vá‰a (k pﬁekladu
Franti‰ka Îilky); podle oãekávání se klasick˘ filolog Novotn˘ kriticky zab˘vá vztahem
S˘korova textu k originálnímu znûní Nového zákona, zatímco bohemista Vá‰a vûnuje

pozornost v prvé ﬁadû Îilkovû ãe‰tinû. V‰e
to, co nám autorovy rozbory i jeho prezentace odborné reflexe podávají, je pak u kaÏdého pﬁekladatelského typu uÏiteãnû dokumentováno v ukázkách. To v‰e pak struãnû
na pouh˘ch ‰esti stránkách shrne závûreãná
5. kapitola, která nakonec naznaãí (s. 205)
i perspektivy dal‰ího v˘zkumu na tomto poli. Takov˘ v˘zkum by zajisté uvítal ãtenáﬁ,
jejÏ BartoÀova kniha patﬁiãnû naladila k oãekávání dal‰ích prací, tﬁeba o pﬁekladech
Starého zákona, jeho jednotliv˘ch knih (PíseÀ písní, Îalmy), nebo o pﬁekladech celé
Bible jiÏ z poãátku na‰eho tisíciletí.
Josef BartoÀ ukazuje ãtenáﬁÛm názornû
ono v‰udypﬁítomné napûtí, jímÏ se vyznaãují moderní pokusy o pﬁeklad biblického textu do ãe‰tiny (a jistû je tomu tak i u pﬁekladÛ do dal‰ích moderních jazykÛ): na jedné
stranû zde stojí respekt k bohosluÏebné, liturgické a vÛbec náboÏenské tradici, citlivû
vnímané a láskyplnû pûstované nemalou
konzervativní ãástí kﬁesÈansky vûﬁících ãtenáﬁÛ Bible, na stranû druhé filologická pﬁesnost, v˘voj literárního i mluveného jazyka
a oprávnûn˘ poÏadavek srozumitelnosti.
V tomto napûtí se pohybují moderní ãeské
novozákonní pﬁeklady, jejichÏ tvÛrci se
zjevnû snaÏí (nûkteﬁí explicitnû) pÛsobit na
moderního ãtenáﬁe jazykov˘mi prostﬁedky
adekvátními tûm, jimiÏ originál kdysi pÛsobil na soudobé publikum. S tím souvisí otázka, dodnes uspokojivû nezodpovûzená, jak˘
ráz a jakou úroveÀ mûla ﬁeãtina Nového zákona ve své dobû. Jisto je, Ïe je tomu v rÛzn˘ch novozákonních knihách rÛznû, i v tomto ohledu je jistû znaãn˘ rozdíl napﬁíklad
mezi jazykem a stylem Luká‰ov˘ch knih
a Apokalypsy. Co se t˘ãe ãe‰tiny pﬁekladu
Kralick˘ch, zaujal mne ÎilkÛv postﬁeh (citován na s. 116 ze stati k jubileu Emila Smetánky v Na‰í ﬁeãi 1935) o Blahoslavovû, potaÏmo kralickém, jazyce: „Jak polatin‰tûl˘
je sloh BlahoslavÛv, jsem si jasnû uvûdomil,
kdyÏ jsem jeho pﬁeklad srovnával s ﬁeck˘m
originálem. AÈ se jakkoli rozﬁe‰í vûdeck˘
spor o to, pokud je pﬁeklad BlahoslavÛv pﬁekladem pﬁímo a v˘hradnû z ﬁeãtiny a pokud
mu byl pﬁedlohou vzor latinské Vulgaty,
mnû je jisto, Ïe latinské slohové my‰lení vázalo Blahoslava v jeho díle.“ PovaÏuji totiÏ
za uÏiteãné vûdût, Ïe kralick˘ styl není v˘-
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sadním majetkem a specifickou zásluhou
ãeského protestantismu.
Kniha je logicky, prakticky a srozumitelnû ãlenûna, podle mého názoru nepominul
autor nic, co mûlo b˘t v dané souvislosti ﬁeãeno a co bylo uÏiteãné ãtenáﬁi názornû
pﬁedvést na ukázkách z pﬁekladÛ i na sekundárních textech (autoreferáty, recenze, kritiky). Mnoho dÛleÏitého aÏ zásadního se najde v poznámkách, jsou na‰tûstí na kaÏdé
stránce pod ãarou, takÏe uÏivateli uniknou
s men‰í pravdûpodobností, neÏ kdyby je
musel hledat za textem; domnívám se ale, Ïe
je zde tûchto informací pro poznámky obãas
‰koda, mohly b˘t docela dobﬁe pojaty do
textu, mírné roz‰íﬁení by mu neu‰kodilo.
Po publikaci mÛÏe sáhnout a mÛÏe z ní
vyãíst mnoho cenného nejen teolog nebo religionista, ale stejnû i napﬁíklad historik,
klasick˘ filolog, bohemista, literární historik, teoretik pﬁekladu. V‰em jim i dal‰ím odborníkÛm i laikÛm mohu BartoÀovu knihu
s ãist˘m svûdomím vﬁele doporuãit.
JANA NECHUTOVÁ

Milo‰ Mendel, HidÏra:
NáboÏenská emigrace
v dûjinách islámsk˘ch zemí,
Praha: Orientální ústav
Akademie vûd âeské republiky
2006, 386 s.
ISBN 80-85425-58-0.
ByÈ na ceste, ãi uÏ symbolicky alebo aj
fyzicky, je modelom vlastn˘m mnoh˘m náboÏensk˘m tradíciám. O isláme sa to dá tvrdiÈ moÏno e‰te o nieão dôraznej‰ie ako
o in˘ch náboÏenstvách. ByÈ na „priamej
ceste“ (as-sírat al-mustaqím) je vlastne základn˘m Ïivotn˘m modelom muslimov.
Keì existuje absolutizácia muslimskej cesty, je to cesta proroka Muhammada, a nielen
tá symbolická iniciaãná noãná (al-isrá’ wa lmircádÏ) do Jeruzalema a do nebies, ale aj tá
reálna, Ïivotná a vlastne – najmä v mnoh˘ch
reinterpretáciích poãas dejín islámu – neme-

nej symbolická, a pre prvotnú muslimskú
obec zlomová: hidÏra.
Túto fascinujúcu tému vybral za predmet
svojej knihy Milo‰ Mendel. Mendel je autorom mnoh˘ch zásadn˘ch publikácií z oblasti islámu a arabského sveta. Pre predmet
svojich kníh ãasto vyberá kontroverzné
a bohato diskutované témy (islámsky fundamentalizmus, dÏihád, palestínsko-izraelsk˘
konflikt a pod.) HidÏra sa môÏe zdaÈ v oãiach laického ãitateºa v tomto smere v˘nimkou, no v skutoãnosti nie. Ide tieÏ o tému
aktuálnu, diskutovanú a zásadnú, aspoÀ
v kontexte islámu a islamológie. MôÏe tomu
byÈ tak aj preto, Ïe vôbec sa nepojednáva
v tejto knihe len o jednorazovom historickom akte Muhammada a jeho stúpencov,
keì v r. 622 n. l. odi‰li z Mekky do Medíny,
ale o modele a princípe, ktor˘ sa mnohokrát
znovuzrodil poãas posledn˘ch zhruba tisíc
päÈsto rokov dejín islámu. O tom nám celom
rozpráva aj Mendelova kniha, o mnoh˘ch
hidÏrách v isláme, ktoré neraz urãili ìal‰í
osud jednotliv˘ch smerov, prúdov a skupín
v rámci znaãne rozmanitej islámskej tradície. Iste, dostane sa tam miesto aj Muhammadovej hidÏre a prv˘m muslimsk˘m hidÏrám (Etiópia), venuje sa im vyãerpávajúco
druhá kapitola. Popri Muhammadovi a jeho
rovesníkom Mendel v‰ak venuje väã‰iu ãasÈ
– vy‰e ‰tyri pätiny – svojej monografie
in˘m aspektom hidÏry, ãi uÏ ide o exegeticko-právny aspekt tohto javu (‰tvrtá kapitola)
alebo potom jednotliv˘m historick˘m hidÏrám ãi uÏ v kontexte dejín kalifátu a ‰tiepenia islámu na jednotlivé frakcie (tretia kapitola) alebo potom v rámci islámskych
reformn˘ch a radikálnych hnutí v 18. aÏ
20. stor. (piata kapitola). Pokiaº ide o rozsah
táto posledná kapitola tvorí najväã‰í blok
knihy, ão zodpovedá nielen autorovmu bádateºskému zameraniu, ale aj skutoãnosti, Ïe
mnohé reformistické a radikálne islámske
skupiny s nadmiernou obºubou adaptujú
„prorokovu prax“ – teda aj hidÏru – vo svojom pôsobení. Popri tematickom zvládnutí
problematiky HidÏra je aj metodologicky
a teoreticky dobre vymedzená (venuje sa tomu prvá kapitola). Knihu dopæÀajú mnohé
uÏitoãné prílohy a index, no predov‰etk˘m
nie kvôli t˘mto formálnym vymoÏenostiam

