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Abstract:  
For the interpretation of the Bible, St. Augustine recommended in his work, „De 

doctrina christiana“, the investigation of the context and the original languages, along 

with a comparison of different translations. This study is focused on the benefits and 

limitations of the comparison of biblical translations for contemporary exegesis and 

hermeneutics. Our investigation is limited to New Testament texts and the relevant 

literature. In the first part, we focus on the comparison of the translations as one of 

the exegetical steps with many benefits for biblical interpretation. The following 

chapter summarizes the basic presumptions that are significant for this essay; it is 

emphasized chiefly that with every translation we are, in fact, already dealing with an 

interpretation. The third part of the study is applied to the comparison of selected 

New Testament verses which should illustrate the benefit of this method, both for 

someone interested in the interpretation of the Bible without knowledge of the 

original languages, and also for theologians and students of theology who are able to 

use Greek texts. We demonstrate the usefulness of a careful reading of biblical 

translations as the most suitable among the tools for the study of Scripture; however, 

at the same time, we show its obvious limits. Therefore, we cannot replace the 

“classical” exegetical methods.  
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1. Úvod 

Již sv. Augustin doporučoval při studiu Bible srovnávání různých překladů. Ve svém 

významném hermeneutickém spisu „De doctrina christiana“ píše, že mnohé dvojznačnosti 

                                                 

1 Text je upraveným příspěvkem, který byl přednesen na mezinárodní konferenci In Pluribus Unitas IV. 

Bratislava, 24.04.2015. Studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České 

republiky v rámci grantu GA ČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“. 
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v Písmu lze vyřešit zkoumáním kontextu, konzultací s originálem a právě srovnáním 

různých překladů (De doc. 3.IV.8). 2  Mnoho současných zájemců o Bibli nemůže číst 

příslušný text v původním jazyce, ať již proto, že jej nestudovali, nebo získaná znalost od 

dob studií upadla. A tak jsou „písmáci“ bez znalosti biblických jazyků odkázáni zejména na 

dva zmíněné postupy – zkoumání kontextu a srovnávání překladů. Dodejme, že sám 

Augustin, tento význačný teolog západní církve, byl do značné míry odkázán na latinské 

překlady, neboť hebrejštinu neovládal vůbec a jeho znalost řečtiny byla patrně průměrná.3  

Předložená studie se zaměřuje na přínosy a limity komparace biblických překladů 

pro biblickou exegezi a hermeneutiku. Naše zkoumání se sice omezuje na novozákonní 

texty a související relevantní literaturu, nicméně základní metodické principy mají 

obecnou platnost. 

 

2. Srovnání překladů při studiu Bible: jeden z exegetických kroků  

Řada současných učebnic exegeze doporučuje práci s různými překlady jako jeden 

z exegetických kroků, a to nejen zájemcům o výklad Bible, kteří řečtinu neovládají, nýbrž 

i studentům teologie, u nichž se obeznámenost s řeckým jazykem předpokládá.4 Pro první 

skupinu má být čtení a pečlivé studium různých překladů částečnou kompenzací 

neznalosti původních jazyků. „Je tedy potřeba opatřit si co nejvíce překladů Bible ať 

v češtině anebo jiných jazycích a pomocí srovnávání nejrůznějších vyjádření se snažit 

přijít na to, co asi znamenal originál.“5  

Jaký význam má tento krok pro čtenáře se znalostí originálních jazyků? Oběma 

skupinám může práce s překlady posloužit v celé řadě ohledů. Podívejme se na některé z 

nich: (a) Každý překlad, který není pro čtenáře překladem „mateřským“, napomáhá 

                                                 

2 Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost (3.IV.8) (Praha: Vyšehrad, 2004), 137, k překladům srov. také 

2.XIII,19; 2.XIV.21. K významu spisu viz Peter Stuhlmacher, Vom Verstehen des Neuen Testaments 

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979), 80-81; Ulrich Luz, Theologische Hermeneutik des Neuen 
Testaments (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Theologie, 2014), 492-500. Přehled Augustinovy 

exegetické teorie a praxe podává Thomas Williams, „Biblical interpretation,“ in The Cambridge 
Companion to Augustine, eds. Eleonore Stump a Norman Kretzmann (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001), 59-70. 
3 Williams, „Biblical interpretation,“ 70.  
4  Srov. Gordon D. Fee, New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors (Lousville: 

Westminster John Knox Press, 2002), 11-12; Craig L. Blomberg a Jennifer F. Markley, A Handbook of New 
Testament Exegesis (Grand Rapids: Baker Academic, 2010), 37-61; Michael J. Gorman, The Elements of 
Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and Ministers (Grand Rapids: Baker Academics, 2010), 35-59; 

Wilhelm Egger a Peter Wick, Methodenlehre zum Neuen Testament (Freiburg im Breisgau: Herder, 2011), 

88-104. 
5 Tomáš Novotný, O Bibli: Vznik, dobové pozadí a výklad (Praha: Dingir, 2002), 41. 
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novému pozorování pasáže – zejména v případě tradičních perikop. Také proto se 

doporučují překlady cizojazyčné, jež ještě výrazněji zpomalují četbu, a jsou tedy vhodným 

nástrojem pro pečlivé pročítání textu slovo od slova (angl. close reading) a naslouchání 

textu. 6  (b) Srovnání překladů uvádí čtenáře do pestrosti významů biblického textu a 

představuje v jistém ohledu dějiny výkladu. (c) Komparace také ukazuje na exegeticky 

sporná místa. Slouží vykladači jako poměrně spolehlivý indikátor obtížných pasáží 

vykládané perikopy, a to včetně jejího vymezení. (d) Zejména parafráze a volné překlady 

(funkční ekvivalence) mohou být v případě obtížných míst svým způsobem chápány jako 

určitý druh komentáře.7 Ve studijních biblích tuto funkci plní poznámkový aparát (z 

moderních českých překladů zejména ČSP a JB), většina vydání je dnes opatřena 

poznámkou v místech, která jsou sporná např. z pohledu lexikálního či textologického. (e) 

Po homiletické stránce může studium překladů obohatit a oživit výrazové prostředky 

kázajícího při jeho hledání srozumitelného a živého projevu. Pestrá škála překladů nabízí 

– podle stáří a profilu – tu poněkud archaické, ale poetické vyjádření, zatímco jiný překlad 

téhož verše naopak moderní, expresivní a neoposlouchané formulace.   

 

3. Srovnání překladů – srovnání výkladů  

Dříve než přistoupíme k vlastnímu srovnávání biblických textů, zastavme se u základních 

předpokladů, z nichž vychází předložená studie:  

1) Překlad je vždy zároveň výkladem. Překladatel interpretuje překládaný text, 

protože převod textu z jednoho jazyka do druhého není mechanickou činností nebo 

„prostým překódováním výchozího textu“.8  

2) Překlad vyžaduje nejen odbornou práci a dovednost, ale je zároveň uměním. 9 

Novozákoník Petr Pokorný doplňuje, že toto umění je darem, o který se prosí modlitbou.10  

3) Čtením překladu je čtenář zapojen do výkladu Písma již tím, že čte výsledek práce 

překladatele nebo překladatelského týmu.11  

                                                 

6 Srov. Luz, Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments, 19-20.  
7 Egger a Wick, Methodenlehre zum Neuen Testament, 103.  
8 Petr Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění (Praha: Vyšehrad, 2005), 150, více k překladům s. 

149-154.  
9 Eduard Petrů, Úvod do studia literární vědy (Olomouc: Rubico, 200), 148. O výkladu jako umění viz 

klasické dílo hermeneutiky z roku 1838 Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik (Frankfurt am 

Main: Suhrkamp, 1977), 75-81.  
10 Petr Pokorný, „Problém biblických překladů,“ in Tón logón asfaleia: Sborník katolické teologické fakulty 

UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, ed. Jaroslav Brož (Praha: Karolinum, 2000), 215. 
11 Takto Gordon D. Fee a Douglas Stuart, Jak číst Bibli s porozuměním (Praha: Návrat domů, 1997), 15, 

obecně k problematice, s. 14-41.  
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4) Existují různé typy překladů s různým zaměřením, a to na škále od studijního 

překladu se snahou o doslovnost a blízkost původnímu textu (formální ekvivalence) až po 

volnou parafrázi původního textu usilující o maximální čtivost a srozumitelnost pro 

současného čtenáře. 12  V pomyslném středu trojdílného spektra se nachází funkční 

ekvivalence (dynamická ekvivalence).13  

5) Není možné vytvořit jeden „univerzální překlad“, který by mohl pokrýt všechny 

potřeby čtenářů/posluchačů zároveň – studijní, liturgické i misijní – a to kvůli 

protichůdnosti požadavků na tyto překlady.14  

 

Výše uvedené předpoklady výstižně shrnul Gerhard Ebeling:  

 

„Překládat je velké umění; a i když je překlad proveden s mistrnou zručností, 

znamená změnu. To, co je mluveno, je myšleno z pozice jedné určité řeči. 

Přeložit to do jiné řeči znamená, nově to promyslet.“15  

 

Pro naši studii je důležité zdůraznit, že srovnávání překladů je ve své podstatě 

srovnáváním výkladů, což si čtenář Bible dobře uvědomí právě při práci s překlady.  

 

4. Metoda – překlady a původní text 

Novozákoník Gordon Fee navrhuje ve své učebnici exegeze následující kroky při práci 

s překlady: (1) zajistit si nejméně sedm různých překladů; (2) dobře si poznačit rozdíly 

mezi překlady; (3) určit, které z těchto odchylek jsou exegeticky důležité; (4) pokusit se 

určit, zda jsou rozdíly povahy textově-kritické, gramatické nebo lexikografické. 16 

Dodejme, že jeho učebnice je koncipována pro studenty se znalostí řečtiny a uvádí čtenáře 

do exegetických metod včetně užívání náležitých pomůcek, a tedy předpokládá 

elementární schopnost provést také kroky 3 a 4.  

Představené sondy sice budou postupovat touto metodou, nicméně ve dvou fázích 

– nejprve z pohledu písmáka bez znalosti řečtiny a exegeze, což zahrnuje srovnání sedmi 

                                                 

12 K typům překladů včetně českých viz Jiří Hedánek, „Překládání Bible v teorii a praxi,“ Theologia vitae 2, 

no. 2 (2009): 167-206.  
13 Trojí rozdělení viz Fee a Stuart, Jak číst Bibli s porozuměním, 33n; Jiří Levý, Umění překladu (Praha: Ivo 

Železný, 1998), 32nn.  
14 Levý výstižně představil základní „rozhodnutí mezi protichůdnými tezemi“ překladatelů. Levý, Umění 

překladu, 33-34. 
15 Gerhard Ebeling, Podstata křesťanské víry (Praha: OIKOYMENH, 1996), 154.  
16 Fee, New Testament Exegesis, 12. Učebnice se dočkala tří vydání za méně než 20 let (1. vyd. v roce 1983).  



PETER CIMALA 

15 

 

překladů (1 a 2), dodejme českých překladů s přihlédnutím k překladům zahraničním, a 

poté přijde na řadu vyhodnocení s využitím řeckého textu a některých exegetických 

metod a pomůcek (3 a 4).  

 

5. Komparace překladů  

Cílem následujících oddílů je doložit na dvou ukázkách možnosti i meze práce 

s biblickými překlady. Bylo by jistě možné detailně zkoumat celý verš jako celek, případně 

delší oddíl, pro názornost se však omezíme na konkrétní termíny. Podtržený text v daném 

verši bude předmětem našeho zájmu. Ukázky mají mimo jiné prokázat, zda samotné 

srovnání překladů odhalí čtenáři základní typy problémů, tj. lexikální, gramatické nebo 

textově-kritické.  

 

Flm 9b: „stařec“ nebo „posel“? 

 

„Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše 

Krista.“ (BKR)  

 

„Podle toho jaký jsem, já Pavel, stařec, nyní i vězeň pro Krista Ježíše [...].“ (Col)  

 

„Jsem již takový stařec, já, Pavel, a nyní ještě k tomu i vězeň pro Krista Ježíše.“ (Žilka)  

 

„[...] pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše.“ (ČSP) 

 

„Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři.“ (SNC)  

 

„[...] dávám přednost tomu, dovolávat se lásky a přednést ti prosbu. Ten, kdo promluví, je 

Pavel, ten starý Pavel, a co víc, vězeň Krista Ježíše.“ (JB)  

 

Při srovnání synonymních termínů „starý Pavel“ (BKR), „stařec“ (Col, Žilka, ČSP), „starý 

člověk“ (SNC), případně „ten starý Pavel“ (JB), které v českých překladech zřetelně 

převládají,17 se zdá být překlad neproblematický. Pokud však přidáme při studiu daného 

                                                 

17 Takto např.: BKR, Col, Petrů, Žilka. 



KOMPARACE BIBLICKÝCH PŘEKLADŮ: PŘÍNOSY A LIMITY PRO VÝKLAD PÍSMA 

 

16 

 

verše také ČEP, vyvstává čenáři zásadní otázka, proč „vyslanec“ místo „stařec“: „[...] pro 

lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše.“ (ČEP) 

Tento velmi nápadný rozdíl je opatřen poznámkou „stařec“. Komparace dalších 

světových překladů prokáže, že ČEP není v tomto ohledu osamocen.18 Pokud se chceme 

dovědět více a konzultujeme např. studijní překlady, zjistíme, že nám nebudou v tomto 

ohledu nápomocné, ČSP k této variantě mlčí, taktéž JB – tedy oba české překlady 

s bohatým poznámkovým aparátem čtení a výklad tohoto verše nijak neproblematizují.19 

Komparace zvolených překladů tedy naznačí sporné místo, další zkoumání ho potvrdí, ale 

vysvětlení a vyhodnocení není s to nabídnout. Vykladač zůstává na rovině spekulací, proč 

se pouze jeden z českých překladů odchýlil tak zásadně od většinové překladatelské 

tradice. Posuneme-li se k řeckému textu v jeho kritických edicích, zjistíme, že v tomto 

případě nejde o otázku textologickou. Rukopisy jednoznačně podporují čtení „starý 

muž“.20 

 

Flm 9: διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης

νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ·  

 

Řecký text ve vydání UBS (3. vyd.) je bez poznámky a edice Nestle-Aland (27. vyd.) uvádí 

v poznámkovém aparátu pouze: [-βευτής Bentley cj].21 Nicméně řadou komentátorů a 

překladatelů byla varianta „vyslanec“ přejata, ať již na základě Bentleyho domněnky, nebo 

jiných argumentů – zejména lexikálních.22 Dodejme, že v nejnovější edici Nestle-Aland 

(28. vyd.) byla poznámka vypuštěna. Nahlédnutí do běžných řecko-českých slovníků 

                                                 

18 Z angl. překladů uveďme např. „ambassador“ (RSV), je zajímavé, že revidované vydání (NRSV z r. 1989) 

překládá „old man“ (sic!), takto (NIV, ESV) nebo „the aged“ (KJV, NAS). Také něm. překlady preferují 

čtení stařec: „der Alte“ (ELB) nebo „ein alter Man“ (EIN, LUT). Dodejme, že Vulgáta překládá jako „senex“.  
19 Jiná studijní vydání sporné místo neopomíjejí: např. The New Catholic Study Bible (z r. 1985) uvádí 

v textu „ambassador“ a v poznámce obě varianty. 
20  Viz Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1994), 588.  
21 Richard Bentley (1662-1742) byl britský učenec, který vyslovil domněnku o původním čtení tohoto verše.   
22  Takto např. Peter Stuhlmacher, Der Brief an Philemon (Neukirchen-Vluyn: Benziger/Neukirchener, 

1981), 37–38. Podle autora Pavel zmiňuje svůj úřad, aby posílil svoji žádost, svůj výklad opírá o LXX, kde 

se termín objevuje ve významu vyslanec (1Mak 14,22; 2Mak 11,34 aj.) a pavlovské texty (2Kor 5,20, srov. 

Ef 6,20). K diskusi podrobněji viz Peter Müller Der Brief an Philemon (Göttingen: Vandehoeck & 

Ruprecht, 2012), 108-109. Autor tohoto komentáře naopak zastává čtení „stařec“, které lépe odpovídá 

neautoritativnímu tónu celého listu a přímluvě za otroka Onezima.   
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v tomto případě nepřináší posun ve zkoumání sporného místa, k tomu poslouží až 

odbornější exegeticko-teologická lexika.23  

Vyhodnocení: Na výše uvedenou nejednotu nás upozorní některé překlady 

uvádějící obě verze pomocí poznámky (ČEP) nebo komparace překladů. Až s pomocí 

exegetických slovníků, komentářů apod. lze získat informace, které umožňují porozumět 

povaze tohoto „crux interpretum“ v epištole Filemonovi, a na jejich základě se poučeně 

přiklonit k jedné z možností. 24  Z pohledu translatologie spočívá příčina odlišných 

překladů ve zdrojovém jazyce, přesněji řečeno v překládaném řeckém termínu (Vorlage) 

nebo v jeho výkladu. Překladatelé stojí v tomto případě také před rozhodnutím, který 

výraz vloží do hlavního textu, a zda s ohledem na závažnost jednotlivých argumentů 

přidají pro čtenáře také alternativní překlad do poznámky (ČEP), případně s jakým 

komentářem, např. ve studijních vydáních Bible.  

 

Ga 6,1a: „vy duchovní“, tedy „vy, kteří jste vedeni Duchem“ 

Pro další ukázku práce s překlady je zvolen úvodní verš z poslední kapitoly listu 

Galatským.  

 

„Bratří, byl-li by zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v 

duchu tichosti [...].“ (BKR)  

 

„Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, 

přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti.“ (ČEP) 

 

„Bratří, byl-li by kdo v přenáhlení stržen k nějakému poklesku, vy, kteří žijete duchovně, 

napravte takového v duchu mírnosti!“ (Col) 

                                                 

23 Např. Günter Bornkamm, „Presbytés,“ in Theological Dictionary of the New Testament, vol. VI, eds. 

Gerhard Kittel a Gerhard Friedrich (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), 683. 

Kritická reflexe diskuse „stařec“ vs. „posel“ ve Flm 9 překračuje záměr studie, k této otázce podrobně studie 

viz J. N. Birdsall, „ΠΡΕΣΒYΤΗΣ in Philemon 9: A Study in Conjectural Emendation,“ New Testament 
Studies 39, no. 4 (1993): 625-630, nebo komentáře Joseph A. Fitzmyer, The Letter to Philemon (New York: 

Doubleday, 2000), 105-106; Markus Barth a Helmut Blanke, The Letter to Philemon (Grand Rapids: Wm. 

B. Eerdmans, 2000), 321-324. 
24 Některé stručné komentáře tuto otázku opomíjejí, zejména pokud zastávají čtení „stařec“, čímž neumožní 

čtenáři nahlédnout povahu různočtení. Takto v zatím jediném českém komentáři Bernhard Mayer, List 
Filipanům, List Filemonovi (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000). Naopak základní 

informace lze najít ve starším slovenském komentáři Karol Gábriš, List Kolosenským, List Filemonovi 
(Bratislava: Tranoscius, 1965), 210.  
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„Bratří, byť i byl někdy člověk zaskočen nějakým přestupkem, vy, kteří máte Ducha, 

napravujte takového v duchu mírnosti.“ (Žilka)  

 

 „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, 

napravujte takového člověka v duchu mírnosti.“ (ČSP)  

 

„Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě.“ (B21) 

 

„Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se 

vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti.“ (SNC) 

 

„Bratři, i v případě, že by někdo byl přistižen při provinění, vy, kteří jste duchovní, ho 

napravte v duchu mírnosti.“ (JB)  

 

S ohledem na podtržený text lze uvedené překlady v podstatě rozdělit do tří skupin: a) 

buď jde o doslovný překlad: „vy duchovní“ (takto BKR, B21), nebo překlad (b) vedlejší 

větou: „vy, kteří/kdo jste duchovní“ (ČSP, JB) či (c) delším opisem: „vy, kteří máte Ducha;  

žijete podle Ducha“ apod. (Žilka, Col, ČEP, SNC, srov. SEP).25 Zde si můžeme všimnout 

jedné zajímavosti s ohledem na typologii sledovaných překladů. B21, jejíž snahou je 

srozumitelnost pro moderního čtenáře, jak napovídá název „Bible, překlad pro 21. 

století“,26 se ocitá ve skupině spolu s BKR a blízko ČSP, tedy ve společnosti překladů se 

zcela odlišným profilem.27  

 

Ga 6,1: Ἀδελφοί ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι ὑμεῖς οἱ

πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος 

Pohled do řeckého textu doloží, že nejkratší překlady se drží řecké předlohy „vy 

duchovní“ a po stránce textologické zde nenacházíme žádné různočtení. Z jakého důvodu 

existuje tak pestrá škála překladů? Nahlédnutí do jednoho z řecko-českých slovníků doloží 

                                                 

25 „Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu 

miernosti [...].“ (SEP)  
26 Podle překladatelů B21 usiluje o funkční ekvivalenci. K zařazení B21 na škále českých překladů viz 

Hedánek, „Překládání Bible v teorii a praxi,“ 193.  
27 Kritické poznámky k rozkolísanosti překladu B21 byly vysloveny již v několika studiích, viz Peter Cimala, 

„List Galatským podle nových českých překladů (B21, ČSP),“ Theologia vitae 2, no. 2 (2009): 219-234. 
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významovou škálu řeckého „pneumatikos, é, on“: ducha se týkající, duchovnost, 

duchovní, Duchem proniknutý a vedený člověk (protiklad k psychikos, sakrikos).28 Čistě 

po stránce lexikální se tedy nabízí řada překladových možností, což také prezentují 

citované překlady. Kontext výroku napomáhá pochopení toho, jakého „Ducha/ducha“ zde 

Pavel míní.  

Vyhodnocení: Nejedná se o řecký termín lexikálně mnohoznačný nebo obtížný na 

překlad, což dokládá mimo jiné shoda mezi překlady funkční ekvivalence. Varianty 

odpovídají profilům překladů až na zmiňovanou výjimku, což může ukazovat spíše na 

problém v cílovém jazyce. V našem případě jde o mnohoznačnost pojmu „duchovní“ 

v současné češtině. Duchovním je v běžné řeči míněn většinou buď „ordinovaný 

pracovník církve“ (kněz, farář, kazatel), nebo duchovní člověk, tj. „spirituálně či 

nábožensky zaměřený jedinec“, otevřený duchovním naukám.29 Nicméně Pavel nemá na 

mysli ani obecnou spiritualitu, ani výběrovou a elitní skupinu vedoucích církve,30 jak 

napovídá oslovení „bratři“, tak kontext celého listu, kde je akcentováno přijetí a působení 

Ducha svatého v životě adresátů – výrazně v 5. kap (Ga 5,16-25).31  

Mám za to, že uvedené překlady funkční ekvivalence a parafráze volí právem opis, 

čímž pomáhají zamezit mylnému výkladu řeckého termínu „pneumatikoi“, který by hrozil 

při četbě překladu/-ů formální ekvivalence.32 Omezují tak nesprávný výklad, který by 

vycházel z přesnějšího či „otrockého“ překladu, tj. že snad v tomto verši Pavel oslovuje 

„duchovní“, myšleno křesťanské pracovníky, kterým přisuzuje výhradní právo podílet se 

na nápravě v křesťanské komunitě. Máme zde dobrou ukázku toho, že pro zachování 

původního obsahu a jeho poselství musí být změněna forma vyjádření v cílovém jazyce.33  

                                                 

28  Josef B. Souček, Řecko-český slovník k Novému zákonu (Praha: Kalich, 1987), 212. Záměrně se 

omezujeme na základní slovník, aby bylo patrné, jak i tento běžně dostupný nástroj může být nápomocný 

při výkladu Bible. 
29 Jako doklad nám může pro tento účel posloužit článek z české Wikipedie: „Duchovní je obecně označení 

osoby, která [...] je prostředníkem mezi věřícími a Bohem [...]. V katolické a pravoslavné církvi se 

duchovním (knězem) může stát pouze pokřtěný muž prostřednictvím kněžského svěcení, v evangelických 

církvích svěcení neprobíhá a ordinovány bývají i ženy.“ Dostupné online: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD, [cit. 14. 4. 2015].  
30 Podobně Hansen ve svém komentáři: „The spiritiual are not some elite leadership group of spiritual 

giants.“ Walter Hansen, Galatians (Downers Grove: InterVarsity Press, 1994), 184. K vyhodnocení 

možných variant podrobněji viz James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians (London: A&C Black, 

1993), 319–321.  
31 Duch (pneuma): 3,2-5.14; 4,6.29; 5,5,16-18.22-23,25.  
32 Náš příklad potvrzuje, že volný překlad je do jisté míry komentářem viz Egger a Wick, Methodenlehre 

zum Neuen Testament, 103. 
33 Eugene A. Nida a Charles R. Taber, The Theory and Practice of Translation (Leiden: Brill, 1982), 5.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bcen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordinace_%28protestantstv%C3%AD%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDena
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Zvolené dvě ukázky pochopitelně nemohly poukázat na všechny typy 

překladatelských problémů, např. výrazně textologicky nebo gramaticky obtížné místo. 

Z pohledu translatologie jsme se dotkli otázky související jak s výchozím jazykem, tedy 

jaký text je vlastně překládán (ve Flm 9 jde o řecký termín), tak s ohledem na cílový jazyk  

(v případě Ga 6,1 mnohoznačnost „duchovního“ v moderní češtině). V druhém případě 

bylo možné sledovat a ověřit, jakým způsobem zaměření překladu ovlivňuje výsledný 

text. Ukázky snad dobře ilustrují, že zkoumání literárního kontextu v případě Ga 6,1 

výrazně omezuje mnohoznačnost termínu „duchovní“, zatímco v případě Flm 9 je role 

kontextu pro výklad sporného čtení spíše mnohoznačná. 34  Závěr komparace bez 

exegetických kroků je více matoucí v případě Flm 9, protože není zřejmé, jak v cílovém 

jazykce spolu souvisí variatny „starý muž“ a „posel“, písmák zde stojí před volbou buď–

anebo. Naproti tomu v překladových variantách Ga 6,1 zůstává zachováno ve všech 

překladech společné jádro odkazující na Ducha.   

 

6. Závěr  

Vyjdeme-li z našeho evropského kontextu, pak nikdy v minulosti nebyla komparace 

různých překladů tak snadná jako dnes, a to z několika důvodů. Jednak díky rostoucímu 

počtu biblických překladů různého zaměření (např. v roce 2009 byly v ČR vydány tři 

nové překlady Bible).35 Dále díky narůstající znalosti alespoň jednoho cizího jazyka, což 

zásadně rozšiřuje možnosti komparace překladů. V neposlední řadě studium Bible 

usnadňují moderní technologie a přístup k elektronickým verzím domácích i světových 

překladů, které jsou stále hojněji dostupné on-line a zdarma. Některé aplikace umožňují 

synoptické pročítání několika překladů.36  

Vraťme se ještě k otázce, k čemu je vlastně dobrá znalost původních jazyků a 

metodiky exegeze, je-li komparace překladů tak přínosná a dnes poměrně snadná. Čtení a 

zkoumání překladů má svůj nesporný přínos, nicméně, jak bylo doloženo, přínos 

omezený. Na uvedených příkladech bylo patrné, že komparace překladů na jedné straně 

slouží např. jako spolehlivý indikátor sporných míst v textu, na straně druhé kritické 

vyhodnocení překračuje možnosti této metody. K tomu je zapotřebí vedle jazykové 

                                                 

34 Vykladači užívají kontext listu a jeho rétorickou stránku v argumentaci pro obě čtení. Vynechání zmínky 

o Pavlově apoštolství slouží jako opora pro variantu „stařec“, takto např. Müller, Der Brief an Philemon, 

108.  
35 Pro základní přehled srov. Josef Bartoň, „Tři české jubilejní bible,“ Dingir 13, no. 1 (2010): 7-10.  
36  Ponechme stranou poměrně nákladné pomůcky určené pro odbornou biblistiku, např. software 

BibleWorks, který nabízí desítky překladů různých jazyků.  
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výbavy celé řady dovedností a pomůcek, na jejichž zvládnutí se zaměřují kurzy „klasické“ 

exegeze od textové kritiky, která zahrnuje také schopnost pracovat s kritickými edicemi 

řeckého textu, až po lexikální analýzu, práci s exegetickými slovníky atd. Slovy již 

citovaného Augustina: 

 

„Pokud se tedy nepodíváme na jazyk originálu, nebude nám zřejmý smysl, který 

se různí překladatelé každý podle svých schopností a podle vlastního úsudku 

snaží vyjádřit.“ (De doc. 2.XIII.19) 

 

Augustin dále nabádal čtenáře ke dvojímu – aby se učil původní jazyky, nebo měl po ruce 

překlady těch, kteří překládali „otrocky“. S ohledem na vytyčený cíl studie nám může 

právě Augustin posloužit jako příklad teologa a vykladače, který jednak oceňoval přínos 

komparace biblických překladů a jejího užití pro porozumění Písmu, a zároveň nezastíral 

její limity a vyzýval k práci s texty v původních jazycích. Jednotlivé knihy jeho spisu 

zahrnují zájem o exegezi, hermeneutiku i homiletiku. Cílem studie bylo na malém 

prostoru doložit, že komparace překladů může být obohacením pro všechny tyto roviny 

práce s biblickými texty, zároveň může sloužit jako styčný bod při studiu Bible mezi 

laickými písmáky i teologicky školenými vykladači. Při výkladu Písma mohou ujít 

společný kus cesty, což považuji za cenné s ohledem na opakovaně kritizovanou propast 

mezi akademickou teologií a životem církve. 
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