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1. Česká bible na konci 18. století
Než se dostaneme k jádru našeho tématu, je na místě aspoň v základních obrysech představit situaci české bible
na konci 18. století. Jaké Písmo svaté se u nás tehdy četlo?
Evangelická menšina (v českých zemích teprve krátkou
dobu tolerovaná na základě císařského patentu z roku
1781) užívala starou Bibli kralickou, dováženou v různých
edicích z Německa a Uher, jejíž text vydavatelé měnili jen
velice málo. Příslušník katolické většiny pak měl k dispo-
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Poměrně dobře je již zmapována doba od nejstarších
staročeských překladů do Bible svatováclavské, srov. zvláště
monografie: K yas , Vladimír: Česká bible v dějinách národního
písemnictví, Praha: Vyšehrad, 1997; D it tm a nn , Robert: Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici, Olomouc:
Refugium, 2012. České biblické překlady po roce 1900 se již
také dočkaly relativně podrobného zpracování v článcích a částečně i monografiích, např.: B artoň , Josef: Století moderního
českého biblického překladu (1909-2009), in: Listy filologické 133
(2010), č. 1-2, s. 53-77; týž : Proměny českého biblického textu
v moderní době, in: L apko , Róbert (ed.): K metodike nového
prekladu Svätého písma do slovenčiny, Mahtomedi (MN, USA):
Vision Slovakia, 2016, s. 118-148; B artoň , Josef: Moderní český
novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost,
2009; týž : Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od
Českého ekumenického překladu do roku 1989, Praha: Česká biblická společnost, 2013. První větší stať představující alespoň
»hlavní linii« katolických biblických překladů od barokní Bible
svatováclavské po Bibli svatojanskou (1888/89) předložil K omá rek , Karel: České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví
svatováclavské, in: Historie – otázky – problémy 5 (2013), č. 2,
s. 195-206. Překladům druhé poloviny 19. století se věnuje týž :
České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem
v tradici, in: Bohemica Olomucensia 9 (2017), č. 2, s. 72-86.
2
Zejména je k dispozici nedávno vydaná monografie (jejíž
součástí je také edice jednoho z evangelií): B artoň , Josef: –
D ittmann , Robert: Český obrozenec překládá Písmo. Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže. Edice Janova evangelia,
Praha: Scriptorium, 2018.
1
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eská katolická práce nad biblickým překladem v období mezi »klasickými« biblemi humanismu a baroka (tj. především Kralickou a Svatováclavskou)
a plody moderního českého biblického překládání (které
začíná na počátku 20. století) je ještě stále polem velmi
málo probádaným.1 Zvlášť to platí pro konec 18. a počátek 19. století, tj. dobu ranějšího obrození, z níž byl
zatím relativně podrobně zpracován jen jeden okrajový
(i když pozoruhodný) překladový počin, donedávna prakticky zcela neznámé, osobité čtveroevangelium »studijního typu« Františka Novotného z Luže (1810/11).2 Tento
článek si klade za cíl přidat do mozaiky další střípek,
totiž vynést na světlo jiné, taktéž velice málo známé dílo:
svérázné přetlumočení celého Nového zákona (1791/92)
z ruky moravského kněze Františka Poláška. V následujících odstavcích bude tedy podána jakási rámcová první
zpráva o práci, jež velmi dlouho nezaslouženě ležela stranou zorného pole filologů i biblistů. Zaměříme se přitom
pochopitelně zejména na cílový tvar českého textu – na
výrazná specifika autorova zacházení s jazykovými prostředky češtiny, jež se v jeho době nacházela na samém
prahu obrození.

94
/2

A
r
t
i
c
u
l
i

Josef Bartoň

zici tyto nové tisky: roku 1778 vyšel Nový zákon tzv. Bible císařské (nazvané podle císařovny
Marie Terezie, která vydání finančně podpořila), jež byla brzy nato kompletována (1780). Šlo
v podstatě o přepracování textu starší barokní Bible svatováclavské (poprvé 1677/1712/1715;
podruhé 1769/1771/1771) provedené členem řádu paulánů Václavem Fortunátem Durychem
(1735-1802) a jeho žákem a řádovým spolubratrem Františkem Faustinem Procházkou (17491809). Ti se při své revizi především významně inspirovali v Bibli kralické. Podle textu Bible
císařské vyšel pak ještě samostatný Nový zákon (1785). Procházka poté vydal své vlastní přepracování Nového zákona (1786) a později ještě provedl novou revizi celé bible (1804). Více přihlížel
k semitsko-řecké původnině a opět čerpal z českého textu Bible kralické. Procházkovy počiny,
navazující na Svatováclavskou i Kralickou bibli, se pak staly základem »hlavní linie« katolických
biblí 19. století, která skončila až tzv. Biblí svatojanskou (1888/89), po níž na počátku 20. století
již začala nová, moderní epocha českého biblického překládání.
Stranou zmíněného »hlavního proudu« (kralicko-svatováclavsko-procházkovského) se už
ke konci 18. století a hlavně pak ve století následujícím odvážilo několik překladatelů publikovat svá vlastní tlumočení biblických textů do češtiny, jež vykazovala ne zcela malou míru
samostatnosti, nezávislosti. Jedním z těchto tvůrců byl kněz František Polášek, dnes prakticky
zapomenutá osobnost, zajímavá tím, že v sobě chovala zároveň jiskru vzdělaného akademika
i vnímavost k prostému člověku.
2. Osobnost překladatele3
František Polášek4 se narodil 3. října 1757 v Příboře na severovýchodní Moravě do rodiny soukeníka. Ve svém rodišti absolvoval piaristické gymnázium, v Olomouci a Brně pak vystudoval
filozofii a teologii. Ještě jako jáhen byl pro své studijní úspěchy přijat jako suplent na teologickou fakultu v Brně, kde od jara 1781 přednášel řečtinu a hermeneutiku Nového zákona. Na
konci roku 1781 byl vysvěcen na kněze. Dva roky nato se stal řádným profesorem (v Olomouci,
kam se mezitím univerzita ve formě lycea přesunula zpět z Brna). Roku 1788 byl jmenován
druhým vicerektorem v generálním semináři v Hradisku u Olomouce. Důležitou skutečností
bylo, že prvním vicerektorem zde byl od roku 1787 Josef Dobrovský; ten posléze (1789) povýšil
do funkce rektora, a byl tedy Poláškovým představeným. Po zrušení semináře (1790) Polášek
odešel (stejně jako Dobrovský) do penze a vypomáhal jako duchovní ve farnostech poblíž Olomouce. Avšak roku 1794 se vrátil na olomouckou teologickou fakultu, kde vystřídal několik
oborů (profesor dogmatiky, později morálky a pastorálky) a 1798 získal doktorát z teologie.
Dvě období zastával funkci rektora lycea (1799 a 1802). Ze zdravotních důvodů (pro nemoc
trávicího traktu) opustil roku 1803 vysokoškolskou kariéru a přijal farářské místo v Dolanech
(9 km od Olomouce), kde jako obětavý a všeobecně oblíbený duchovní působil až do své smrti.
Během oněch patnácti let ovšem byl v kontaktu s olomouckou univerzitou: suploval morálku a
pastorálku, 1816 byl jmenován ředitelem teologických studií. Roku 1817 začal churavět vážněji
a zemřel 4. července 1818.5
Poláškovo jméno jako autora či překladatele nese celá řádka knižních publikací v latině,
češtině i němčině, v širokém záběru od textů odborných až po tituly zcela prakticky zaměřené,
adresované prostému moravskému lidovému čtenáři. Některé knížky vyšly až po jeho smrti.
Pozoruhodným plodem, do nějž se otiskla jak Poláškova odborná erudice, tak jeho blízkost
obyčejným lidem, je jeho zvláštní přetlumočení Nového zákona.
3
V životopisném medailonu čerpám z těchto zdrojů: C inek , František: K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778-1870, Olomouc: Družina literární a umělecká, 1934, s. 130-135; C zikann ,
Johann J. H.: Die lebenden Schriftsteller Mährens. Ein literärischer Versuch, Brünn: J. G. Trassler, 1812,
s. 118-121 [medailon s bibliografií]; D ýmal , Leopold: Charakteristika kněží buditelů podle jejich závětí
a pozůstalostí, in: Archa 25 (1937), č. 4, s. 185-191 [Poláškova osobnost je pojednána na s. 190-191];
Rybička , Antonín: Polášek František, in: R ieger , František L. – M alý , Jakub (eds.): Slovník naučný, 6, Praha: Ignác L. Kober, 1867, s. 534; T idl , Ludvík: Na stoletou památku. Životopis Františka Poláška, bývalého
professora pastorálky a dobrovědy na vysokých školách v Olomouci, později faráře v Dolině, rady knížete
arcibiskupa, konsistorního přísedy, titulárního děkana a ředitele bohosloveckých studií v Olomouci, in: K ulda ,
Beneš Method (ed.): Moravan. Kalendář na rok obyčejný 1857. Ročník šestý, Brno: Dědictví svatého Cyrilla
a Methodia, [s. a.], s. 38-41.
4
Lze narazit na různé podoby jeho příjmení: Polášek i Pollášek (v českých spisech), Polaschek i Pollaschek (ve spisech německých a latinských).
5
Mnohé moderní zdroje, zvláště internetové (včetně hesla František Polášek na české Wikipedii),
uvádějí chybně dataci Poláškovy smrti k roku 1828. Zdrojem tohoto omylu by mohl být chybný údaj
v Centrálním katalogu České republiky (dostupné k datu 13. 10. 2020): https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000028874&local_base=AUT.
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3. Kniha: vydání, dobový ohlas, inspirační
zdroj, uspořádání, podoba textu
Poláškův překlad vyšel pod plným titulem
Písmo Svaté Nového Zákona pro lid obecný vysvětlené od Kněze Františka Polláška, bývalého učitele Písma Svatého na vysokých školách
holomouckých6 ve dvou dílech (1791 čtyři
evangelia a Skutky apoštolů; 1792 apoštolské
listy a Zjevení) v Brně u významného knihtiskaře a knihkupce Josefa Jiřího Traslera.7 Za
zmínku stojí, že tiskař Trasler byl také nepřehlédnutelnou brněnskou kulturní osobností
a udržoval kontakt se soudobou moravskou
kulturní elitou včetně Matěje Josefa Sychry,
Josefa Heřmana Agapita Gallaše či Dominika
Františka Kynského.8 Zajímavé je, že v Traslerově produkci najdeme také anonymní knihu
Žaltář Davida krále na moravskou řeč přeložený
(1790),9 jejímž jádrem je převod celého žaltáře do jazyka blízkého tehdejší české »prostonárodní« mluvě s rozptýlenými jednotlivými
prvky specificky moravskými.
Jak už bylo zmíněno, dnes je Poláškův Nový
zákon v podstatě zcela neznámý, a pokud je
mi známo, nikdo se jím dosud vážněji nezabýval. Dá se asi považovat za příznačné, že
Josef Vraštil ve své zásadní přehledové studii
k dějinám českého biblického překladu (1926
v Českém slovníku bohovědném) konstatuje, že
tento Nový zákon »došel malého rozšíření«,10
k čemuž ještě doplňuje mylnou informaci, že
Polášek »dříve vydal totéž dílo německy«.11 Za
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Obr. 1:
Titulní strana 1. dílu
Nového zákona
Františka Poláška
https://books.google.
cz/books?id=oHplAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&pli=1#v=onepage&q&f=false

6
V citacích z Poláškova Nového zákona (jak
ze samého překladového textu, tak z metatextů) a níže i z Bible císařské (1778) transkribuji
v hlavních bodech podle dnešních pravopisných
zvyklostí (srov. např. B artoň – D ittmann , Český
obrozenec překládá Písmo,  pozn. 2, s. 65-80);
avšak interpunkci, hranice grafických slov, velkopísmennost, samohláskovou kvantitu a distribuci
grafému pro tvrdé ł (»l s kličkou«) ponechávám
podle úzu příslušných vydání. Opravuji pouze
výjimečně, v případě jednoznačného pochybení
autora či tiskaře.
7
Josef Jiří Trasler (1759-1816) byl zakladatel jednoho z nejvýznamnějších moravských knihtiskařských
a knihkupeckých podniků, s pobočkami v Opavě a v Krakově. Tiskl německy, česky a polsky a v tiscích
mívá jeho jméno podobu také německou (Joseph Georg Traßler) či polskou (Józef Jerzy Trasler).
8
Srov. V oit , Petr: Josef Jiří Trassler, in: Encyklopedieknihy.cz (Encyklopedie knihy v českém středověku
a raném novověku), © Knihovna AV ČR 2020, https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php/Josef_
Ji%C5%99%C3%AD_Trassler.
9
Kniha vyšla zanedlouho (1796) podruhé u jiného brněnského tiskaře Jana Silvestra Siedlera.
10
V raštil , Josef: České překlady biblické, in: T umpach , Josef – P odlaha , Antonín (red.): Český slovník
bohovědný, III, Praha: Václav Kotrba, 1926, s. 334-339 (zmínka o Poláškově Novém zákonu je na s. 338).
11
Omyl mohl vzniknout na základě nějakého německy psaného textu, kde jsou názvy českých spisů
Františka Poláška uvedeny jen v překladu do němčiny. Takovým zdrojem by mohl být např. medailon
v knize D öring , Heinrich: Die gelehrten Theologen Deutschlands im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, 3, Neustadt a. d. Orla: Johann Karl Gottfried Wagner, 1833, s. 362-363 (»Franz Pollaschek«), kde
figuruje titul »Erklärung der heiligen Schriften des Neuen Testaments für gemeine Leute. Brünn 1791«.
Naopak již zmíněný životopisný medailon v knize J. J. H. C zikanna Die lebenden Schriftsteller Mährens
( pozn. 3) z roku 1812, kdy Polášek byl ještě naživu, uvádí bibliografii Poláškových knih (s. 120-121;
12 titulů), a žádný německojazyčný překlad (či výklad) Nového zákona zde zaregistrován není.

96
/4

A
r
t
i
c
u
l
i

Josef Bartoň

Poláškova života ovšem čeští intelektuálové zabývající se biblí o tomto Novém zákonu věděli,
např. František Novotný z Luže mu ve své Bibliotece českých Biblí (1810)12 věnoval téměř jedenapůlstránkovou anotaci (i když je spíše jen popisného, dnes bychom řekli bibliologického
rázu; Novotný se nijak nerozepisuje o Poláškově překladatelské strategii ani o jazykové stránce
překladu). O překladu máme zmínku i od Josefa Dobrovského, kterého s Poláškem z časů společného působení v generálním semináři pojil přátelský poměr. V únoru 1793 toto tlumočení
kratičce, ale pozitivně hodnotí v (německém) dopise Juraji Ribayovi:
»Pravděpodobně už znáte Poláškův Nový zákon (v Brně u Traßlera). Je to dobrá práce; je
také zvláštní (›merkwürdig‹) kvůli svým moravismům.«13
Dobrovský tu ještě také poznamenává, že kontroverzní olomoucký profesor pastorálky Václav
Stach naopak na Poláškovu práci napsal kritiku, jež ale kvůli jízlivostem (»Anzüglichkeiten«)
nemohla být akceptována (patrně k otištění), že by však chtěl napsat jinou a že vyčítá Poláškovi
mj. »používání Moldenhauera«. Není mi známo, zda Stach nakonec nějakou kritiku publikoval, v
každém případě ale tato zmínka pomohla odhalit, kde Polášek našel patrně důležitou inspiraci
pro svůj svérázný novozákonní překlad. Johann Daniel Heinrich Moldenhawer14 (1709-1790),
pastor při Mariánském dómu v Hamburku, byl totiž ve své době dosti známý protestantský
biblista a mj. ke konci života vydal Nový zákon tak přeložený a vysvětlený, že mu může porozumět
každý neučený člověk (1788).15
Jak je Poláškův Nový zákon uspořádán? První díl je uveden dedikační formulí a věnovacím
listem prvnímu olomouckému arcibiskupovi Antonínu Theodorovi hraběti Colloredo-Waldsee.16
Následuje krátká Předmłuva (něco přes šest stran). V ní autor čtenáři předkládá cíl svého opusu
(»aby lid obecný Písmo svaté měł, kterémužby lehce vyrozuměti mohł: aby tak u víře a náboženství křesťanském více upevněn był«) a zběžně vysvětluje uspořádání spisu a svou překladatelsko-vykladatelskou metodu. Následuje sám novozákonní text (v prvním dílu na s. 1-396
evangelia se Skutky; v druhém dílu na s. 1-376 listy se Zjevením). Před jednotlivými knihami
jsou stručné úvody, uceleným oddílům (jež ne vždy odpovídají kapitolám) předchází kratičké
shrnutí obsahu. Komentující poznámky pod čarou se vyskytují velmi zřídka. V závěru druhého
svazku je pak umístěna praktická pomůcka – stručný seznam okruhů z osobního života (láska
k Bohu a bližnímu, modlitba, střídmost, trpělivost, povinnosti rozdílných stavů atd.) s odkazy
na příslušná místa Nového zákona, kde čtenář k danému tématu nalezne poučení. Zcela na konci
jsou errata k oběma svazkům.
V samém novozákonním textu jsou standardně číslovány kapitoly, čísla versetů jsou umístěna po straně, aby čtenáře nerušily. Některé výrazy nebo sekvence slov jsou sázeny (vzhledem
ke standardní velikosti většiny textu) zmenšenými literami, což signalizuje, že jde o přidané
vysvětlující vložky bez opory v originále (Polášek v Předmłuvě osvětluje, že díky nim bylo
možno minimalizovat komentáře pod čarou, protože »mnozí vykladové pod textem velikou
nepohodlnost lidu obecnému činí«). Např 1Kor 13,1 ( Obr 2):
»a kdybych lásky neměł, tedy jsem tak, jako měd zvučící, aneb zvonec znějící, kterýž mnoho
zvuku, ale málo užitku působí.«

Obr. 2:
Písmo svaté Nového
zákona, 2, s. 91
(1Kor 13,1): příklad
využití zmenšeného
písma pro vyznačení
přidaného vysvětlujícího dodatku
12
N ovotný z L uže , František: Biblioteka českých Biblí etc. od třináctého věku až do léta 1810, [Praha:
Fr. Jeřábek, 1810], s. 98-100.
13
Patera , Adolf (ed.): Josefa Dobrovského korrespondence, IV: Vzájemné listy Josefa Dobrovského a
Jiřího Ribaye z let 1783-1810, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,
1913, s. 225.
14
Jeho příjmení se objevuje častěji v podobě »Moldenhawer«, forma »Moldenhauer« je užívána
výrazně méně.
15
Das neue Testament so übersetzt und erklärt, dass es ein jeder Ungelehrte verstehen kann, 4 Teile,
Quedlinburg – Blankenburg: Friedrich Joseph Ernst, 1787-1788.
16
V arcibiskupském úřadu 1777-1811, od 1803 kardinál.
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Naopak sazba písmem zvětšeným ukazuje na citace, většinou starozákonní, vzácně i jiné,
třeba ve Sk 17,23 ( Obr 3):

97
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»Neznámému Bohu« (zvětšené; citace nápisu z oltáře v Athénách),

nebo ve Sk 17,28 ( Obr 4):
»Jakož i někteří z vaších poetů pověděli:« [standardní] »totiž Aretus:« [zmenšené; jde o doplnění jména antického mimobiblického autora] »že i jeho rodina jsme« [zvětšené; jde
o citaci z básně Φαινόμενα Aráta ze Solů].
Obr. 4:
Písmo svaté Nového
zákona, 1, s. 365
(Sk 17,28): příklad
využití tří různých
velikostí písma

Zde je na místě vrátit se na okamžik k výše zmíněnému německému Novému zákonu Moldenhawerovu. Ten totiž také obsahuje vysvětlující dodatky sázené menším písmem, aby bylo
zřejmé, že nepatří k biblickému textu. Avšak i sám překladový text je rozšířen řadou doplňujících výrazů nebo pasáží, graficky nijak neodlišených – je tedy do značné míry parafrázující
adaptací ( Obr 5). U Poláška jsou naopak v samém základním překladovém textu úpravy

The West Slavic Bible: Language and Style

Obr. 3:
Písmo svaté Nového
zákona, 1, s. 364
(Sk 17,23): příklad využití zvětšeného písma
pro vyznačení citace

/
Bible západoslovanská: jazyk a styl

Obr. 5a-b:
Text (Mt 1,24.25
a 2,1-3) v úpravě
J. D. H. Molden
hawera (Das neue
Testament, 1, s. 4)
a F. Poláška (Písmo svaté Nového
zákona, 1, s. 3)
ilustruje rozdílnost přístupu
obou autorů:
Moldenhawerův
text je v poměrně
vysoké míře parafrázující adaptací
a také obsahuje
mnohem více
vysvětlujících
vložek (sázených
ve zmenšeném
písmu).
© Association for Central European Cultural Studies
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směrem k parafrázi méně časté a také vložených pasáží (sázených ve zmenšeném písmu) je
mnohem méně. Kromě toho se zdá (na základě sond v některých výrazných místech), že Polášek
u Moldenhawera nijak významně nečerpá ani v oblasti konkrétních překladových voleb (v lexiku, konstrukcích atd.). Patrně je tedy na místě Poláškovu inspiraci v Moldenhawerově Novém
zákonu vidět spíše jen v širokém, obecném rámci.
4. K charakteristice Poláškovy překladatelské práce
4.1. Překlad z pohledu autora
Sám František Polášek v Předmłuvě k Novému zákonu referuje o své práci, avšak činí to velice
zběžně až skoupě, nejspíš proto, že nechce předpokládané většinové adresáty (čtenáře ne
intelektuály z řad »lidu obecného«) zatěžovat podrobnostmi. Uvádí, že »mnohá patrnější słova
položił, a jiný řád słov učinił [...] nežli se v obyčejných přeloženích nalezá: to z té příčiny, aby
smysl světlejší był«. V tom mu pomohl »častěji text řecký, který, ačkoli se s textem latinským
v podstatě srovnává; předce na mnohých místech patrnější jest«. Aby byl text ještě srozumitelnější (v souladu se zaměřením »pro lid obecný«), doplnil místy do textu slova sázená menšími
literami, »pro vysvětlení přidaná«.17 Aforisticky o svém Novém zákonu říká:
»Kdo již přeložení české má, ten zde bude míti vyklad: A kdo nemá, ten bude míti přeložení,
i vyklad: nebo bude míti přeložení vysvětlené. [...] Přeložení Písma již máme, ale přeložení
vysvětlené (aspoň na takový způsob vysvětlené), v řeči naši ještě nemáme.«
Autorovi tedy šlo o to vytvořit text především jaksi čtenářsky hladký, maximálně srozumitelný.
4.2. Rysy Poláškova biblického jazyka
Abychom mohli nahlédnout a popsat hlavní specifika Poláškova díla, která se týkají hlavně
závěrečné fáze překladatelské práce (tj. zacházení s českým jazykem, přestylizování),18 je nutno tázat se v samém překladovém textu. Provedl jsem tedy porovnání v sondách (v textech
z evangelií i apoštoláře)19 s tehdy nejrozšířenějším, oficiálním katolickým textem Bible císařské
(Nový zákon 1778). Nápadnější systémové (pravidelněji se vyskytující) jevy, v nichž se Polášek
vzdaluje od řešení onoho »starého přeložení«, si nyní představíme na vybraných ilustrativních
příkladech. (Víceméně zcela stranou přitom budou ponechány otázky ortograficko-hláskoslovné: v zásadě se text pohybuje v rámcích běžného dobového pravopisu, tzv. bratrského, avšak
vykazuje některá specifika, hlavně rozkolísanosti v kvantitě či nedůsledné užívání tvrdého ł,
jež ostatně mohou jít ve vysoké míře na vrub tiskaře.) Zaznamenal jsem tyto důležité inovační
tendence Poláškova textu:20
4.2.1. Poměrně častý ústup od přechodníkových konstrukcí ve prospěch konstrukcí s verbum
finitum: někdy rozvedením do vedlejší věty, ale dost často i parataktickou konstrukcí:
Mk 6,29
Když pak to uslyšeli učedlníci jeho, přišli
BČ1778
Což uslyševše učedlníci jeho, přišli
ř.
καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον
Vulg.
quo audito discipuli eius venerunt
J 21,19
BČ1778
ř.
Vulg.

To pak pověděł, aby znamení dał
To pak pověděl, znamenaje
τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων
hoc autem dixit significans

Mt 2,16
BČ1778

poslal do Betlema, a rozkázal zamordovati [...] všecky dítky
poslav zmordoval všecky dítky

Srov. výše v kap. 3.
Srov. např. L evý , Jiří: Umění překladu, Praha: Ivo Železný, 31998, s. 53-68, kde Levý vysvětluje své
členění procesu překládání na »tři fáze překladatelovy práce«, z nichž závěrečná je »přestylizování«.
19
Základní srovnávací textový vzorek tvořily tyto pasáže: Mt 1,18-25; 2,1-12; Mk 6,21-29; L 1,1-4;
10,30-37; 16,19-31; J 21,1-14; Sk 8,26-40; Ga 1,11-24; Žd 10,19-25; Ja 2,14-26; Zj 22,1-21. Výsledky vzešlé
z porovnání byly v případě potřeby dál ověřovány, upřesňovány a doplňovány dalšími malými sondami.
20
V následujících příkladech uvádím bez označení text Poláškův (na příslušný jev je upozorněno
podtržením). Značka BČ1778 (= Bible česká z roku 1778, resp. její novozákonní svazek) označuje znění
Bible císařské (podtržení upozorňuje na jev, který se vyskytuje v BČ1778 a u Poláška je »bez náhrady«
odstraněn). Řecký text je podle edice N estle – A land (28. vyd.), latinský dle edice W eber – G ryson
(»Stuttgartská Vulgáta«, 5. vyd.).
17
18
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καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας
et mittens occidit omnes pueros

Sk 9,4
BČ1778
ř.
Vulg.

A on padl na zemi, a uslyšel hlas
A padna na zem uslyšel hlas
καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν
et cadens in terram audivit vocem

J 21,12
BČ1778
ř.
Vulg.

nebo věděli že Pán jest
vědouce, že Pán jest
εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν
scientes quia Dominus esset

4.2.2. Vůbec viditelné tíhnutí k většímu uplatnění parataxe:
Mk 6,24
BČ1778
ř.
Vulg.

Ona pak vyšla, a otázala se
Kteráž když vyšla, řekla
καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν
quae cum exisset dixit

Mk 6,25
BČ1778
ř.
Vulg.

Šla tedy hned s chvatáním ku Králi, a prosbu svou předložila
A když hned vešla s chvátáním k Králi, prosila
καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο
cumque introisset statim cum festinatione ad regem petivit

L 10, 32
BČ1778
ř.

Též i Levita přišel až k tomu místu, viděl jej, a pominul.
Tež i Jahen když byl u toho místa, a uzřel ho, pominul.
ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης [γενόμενος] κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντι
παρῆλθεν.
similiter et Levita cum esset secus locum et videret eum pertransiit

Vulg.

skrze vzkříšení jeho z mrtvých
vzkřísiv ho z mrtvých
ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
suscitans eum a mortuis

Mt 2,13
BČ1778
ř.
Vulg.

Po jejich odchodu ukázal se Anjel Páně ve snách
Kteřížto když odjeli, aj Anjel Páně ukázal se
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται
qui cum recessissent ecce angelus Domini apparuit

Mt 1,20
BČ1778
ř.
Vulg.

V tom přemyšlování, ukázal se mu Anjel
Když pak on to myslil, aj Anjel Páně ve snách ukázal se jemu
ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
haec autem eo cogitante ecce angelus Domini in somnis apparuit ei

Sk 17,21

ř.
Vulg.

Obyvatele Atenští všickni, i cizí kteříž se tam zdržují, k ničemuž jinému času
nemají než k vypravování neb slyšení nětco noveho.
Aténští pak všickni, i příchozí hosté, ničehož jiného tak pilni nebyli, než aby
pravili, neb slyšeli nětco nového.
ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον
aut dicere aut audire aliquid novi

Ja 2,16
BČ1778
ř.
Vulg.

jděte s Bohem: dejž vám Bůh oděv k shření se, a pokrm k nasycení se
Jděte v pokoji, ohřejte se, a najezte se
ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε
ite in pace calefacimini et saturamini

BČ1778
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Sk 17,31
BČ1778
ř.
Vulg.

/

4.2.3. Dost časté užití dějového substantiva jako prostředku kondenzace (jako protějšek přechodníku, vedlejší věty i jiných konstrukcí; jde asi o nejosobitější Poláškovu inovaci):
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ř.
Vulg.
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4.2.4. Hojnější užívání kondicionálu, resp. »českého subjunktivu«21 (proti indikativním konstrukcím v BČ1778):
L 17,3
Zhřešilliby pak proti tobě bratr tvůj, přimluv jemu
BČ1778
zhřešíli proti tobě bratr tvůj, potresci ho
ř.
Ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ
Vulg.
si peccaverit frater tuus increpa illum
Sk 8,31
BČ1778
ř.
Vulg.

Kterakbych mohl rozuměti, leč by mi kdo ukázał?
A kterak mohu, jestli někdo nevyloží mi?
πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με;
et quomodo possum si non aliquis ostenderit mihi

Zj 22,18
BČ1778
ř.
Vulg.

každému, kdožby slyšeł proroctví knihy této
každému kdo slyší slova proroctví knihy této
παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου
omni audienti verba prophetiae libri huius

4.2.5. Časté potlačení vztažného zájmena v navazovací funkci (ve prospěch konstrukce se
souřadicím konektorem; jde zároveň o výrazný odklon od Vulgáty a příklon k řeckému textu):
Mt 2,9
Vyslyševše tedy krále, odešli
BČ1778
Kteří vyslyševše Krále odjeli
ř.
Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν
Vulg.
qui cum audissent regem abierunt
Mk 6,24
BČ1778
ř.
Vulg.

Ona pak vyšla, a otázala se
Kteráž když vyšla, řekla
καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν
quae cum exisset dixit

Mt 2,21
BČ1778
ř.
Vulg.

I vstal, vzal to děťátko
Kterýžto vstav, vzal dítě
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
qui surgens accepit puerum

Sk 7,1
BČ1778
ř. [7,2]
Vulg. [7,2]

A on odpověděl
Kterýž řekl
ὁ δὲ ἔφη
qui ait

4.2.6. Omezování konektoru/spojky ale ve funkci navazovací (tj. ne-odporovací):
Sk 16,31
A oni odpověděli: Věř v Pána Ježíše Krysta, a budeš spasen
BČ1778
Ale oni řekli: Věř v Pána Ježíše: a budeš spasen
ř.
οἱ δὲ εἶπαν· πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ σωθήσῃ
Vulg.
at illi dixerunt crede in Domino Iesu et salvus eris
Mk 6,27
BČ1778
ř.
Vulg.

Protož poslał hned kata, a rozkázał přinesti hłavu Janovu
Ale poslav kata, rozkázal přinesti hlavu jeho
καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν
αὐτοῦ
sed misso speculatore praecepit adferri caput eius

Specifická užití kondicionálu daná zpravidla kopírováním latinských konjunktivních konstrukcí
a výrazně rozvinutá v době humanistické i v původní české próze. V českém biblickém překladu se užití
»subjunktivu« velmi výrazně uplatnilo v Optátově Novém zákonu (1533), méně později v Novém zákonu
Jana Blahoslava (a potažmo v textu kralickém). Srov. K yas , Vladimír: Česká bible v dějinách národního
písemnictví, Praha: Vyšehrad, 1997, s. 155-156 a 162. Zdá se, že Polášek rozšiřuje užití »subjunktivu« podle
Kralické bible (nacházíme ho na týchž místech). Těžko posuzovat jeho motivaci, ale zdá se, že nepůjde
o nějakou syntakticko-stylistickou »latinizující manýru« (o jaké se dá uvažovat u Optáta a zčásti snad
i u Blahoslava). Vzhledem k jednoznačnému celkovému cílení Poláškovy práce (větší srozumitelnost,
jednoduchost, lidovost) by se snad dalo odhadovat, že chtěl v daných pozicích užitím kondicionálu dodat
výpovědi jakousi »přirozenou« jemnou modalitu, jak tomu bývá ve spontánní mluvené řeči.
21
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4.2.7. Výrazně větší frekvence odkazovacího ten, ta, to (nejspíš projev snahy o větší lidovost,
snazší srozumitelnost; a zároveň odkaz na řecký člen):
Mt 2,8
jděte a vyptejte se pilně na to děťatko
BČ1778
Jděte, a ptejte se pilně na dítě
ř.
πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου
Vulg.
ite et interrogate diligenter de puero
a všel tam, kdež ta děvečka ležela
i všel tam, kdež děvečka ležela
καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον
et ingreditur ubi erat puella iacens

Ga 1,11
BČ1778
ř.
Vulg.

že to Evanjelium, kteréž sem kázał, není učení lidské
Evanjelium, kteréž kázáno jest odemne, žeť není podlé člověka
τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
evangelium quod evangelizatum est a me quia non est secundum hominem

4.2.8. Doplňování zájmenného předmětu (se zjevnou snahou o lepší srozumitelnost a větší
»českost«):
Mt 2,8
vyptejte se pilně na to děťatko, a když je naleznete, zvěstůjtež mi
BČ1778
ptejte se pilně na dítě, a když naleznete, zvěstůjte mi
ř.
ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι
Vulg.
interrogate diligenter de puero et cum inveneritis renuntiate mihi
kteříž obloupili jej, i ranili, a nechali ho odpolu živého ležet
kteříž také obloupili ho, a zranivše, odešli, odpolu živého nechavše
οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ
qui etiam despoliaverunt eum et plagis inpositis abierunt semivivo relicto

L 10,35
BČ1778
ř.
Vulg.

vyňal dva třígrošové peníze, dal je hospodáři, řka
vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl
ἐκβαλὼν ἔδωκεν δύο δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν
protulit duos denarios et dedit stabulario et ait

Zj 22,2
BČ1778
ř.
Vulg.

U prostřed ulice jeho [...] było dřevo života
U prostřed ulice jeho [...] dřevo života
ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς [...] ξύλον ζωῆς
in medio plateae eius [...] lignum vitae

4.2.10. Občasné dodávání genericky různorodých modifikujících výrazů (k dosažení větší plastičnosti českého textu):22
Ga 1,18
Potom po třech letech teprv šel sem do Jeruzaléma, abych uzřeł Petra, a zustał
sem u něho toliko patnácte dní.
BČ1778
Potom po třech letech přišel sem do Jeruzaléma, abych uzřel Petra, a zůstal sem
u něho patnácte dní.
ř.
Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν καὶ ἐπέμεινα
πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε
Význam těchto prostředků (různorodých co do slovního druhu) pro plynulost a živost výsledného
českého textu formuloval L evý , Umění překladu ( pozn. 18), s. 151: »Pro umělecký styl mají význam
mnohá celkem bezobsažná slůvka jako ›pak‹, ›jen‹, ›když‹, ›tedy‹, ›přece‹, ›třeba‹ apod., která odstiňují
a subjektivně podbarvují význam a shlazují, vyrovnávají rytmus věty, prostě činí řeč plynnou a živou.
Protože pro ně v originále není podklad, vyhýbá se jim pedantský překladatel a jeho styl je pak suchý
a tvrdý.« Některé z těchto modifikujících prvků mohou plnit zároveň funkci návaznosti.
22
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4.2.9. Doplňování různých tvarů slovesa být (pro zprůhlednění struktury věty):
L 1,28
Pán jest s tebou: požehnaná jsi ty mezi ženami.
BČ1778
Pán s tebou: požehnaná ty mezi ženami.
ř.
ὁ κύριος μετὰ σοῦ [...] εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν
Vulg.
Dominus tecum benedicta tu in mulieribus

/

L 10,30
BČ1778
ř.
Vulg.
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Mk 5,40
BČ1778
ř.
Vulg.
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Vulg.

deinde post annos tres veni Hierosolyma videre Petrum et mansi apud eum diebus quindecim

Ja 2,24
BČ1778
ř.
Vulg.

Vidíte tedy, že z skutků ospravedlněn bývá čłověk
Vidíte, že z skutků ospravedlněn bývá člověk
ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος
videtis quoniam ex operibus iustificatur homo

4.2.11. Odstraňování spojky/částice že uvozující přímou řeč (jakožto mechanického protějšku
ř. ὅτι recitativum):
L 1,24.25
řkoucí: Tak mi učinił Pán
BČ1778
řkoucí: Že tak mi učinil Pán
ř.
λέγουσα ὅτι οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος
Vulg.
dicens quia sic mihi fecit Dominus
Mk 6,23
BČ1778
ř.
Vulg.

I přisáhl ji řka: Začkoli prositi budeš, dám tobě
I přisáhl jí, že začkoli prositi budeš, dám tobě
καὶ ὤμοσεν αὐτῇ [πολλὰ] ὅ τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι
et iuravit illi quia quicquid petieris dabo tibi

Mk 13,6
BČ1778
ř.
Vulg.

přijdou ve jménu mém řkouce: Já jsem Krystus
přijdou ve jménu mém řkouce: Že já jsem
ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι
venient in nomine meo dicentes quia ego sum

4.2.12. Méně časté, ale viditelné změny ve slovosledu (ve prospěch většího zohlednění »přirozené mluvy«, aktuálního větného členění, odstranění inverzí):
L 16,26
mezi námi a vámi veliká propast vzdělaná jest
BČ1778
mezi námi a vámi propast veliká utvrzena jest
ř.
μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται
Vulg.
inter nos et vos chasma magnum firmatum est
Sk 6,13
BČ1778
ř.
Vulg.

tento čłověk nepřestává mluviti
Člověk tento nepřestává mluviti
ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν
homo iste non cessat loqui

Sk 12,5
BČ1778
ř.
Vulg.

Petr tedy byl ostříhán v žaláři:
A Petr zajisté ostříhán byl v žaláři.
ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ
et Petrus quidem servabatur in carcere

Ga 1,4
BČ1778
ř.
Vulg.

aby nás vysvobodil od toho nynějšího věku
aby vytrhl nás z přítomného věku nešlechetného
ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ
ut eriperet nos de praesenti saeculo nequam

Ga 1,20
BČ1778
ř.
Vulg.

Co vám píši
Cožť pak píši vám
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν
quae autem scribo vobis

4.2.13. V nemalé míře opouštění jednotlivých výrazných lexikálních, frazeologických a syntaktických semitismů, grécismů, latinismů ve prospěch běžných, domácích českých výrazů,
obratů a konstrukcí:23
Sk 17,26
po vší zemi
BČ1778
na vší tváři země
Tato skupina příkladů ilustruje dohromady rozličné Poláškovy inovace založené na odstraňování vý
razných doslovných nápodob (kalků) řecké a latinské předlohy, nepojednané v předchozích paragrafech.
23

Clavibus unitis 9/2 (2020), pp. 93-106

© Association for Central European Cultural Studies

Český překlad Písma »pro lid ob ecný«: Nový zákon Františka Poláška z roku 1791/92

ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς
super universam faciem terrae

Ga 1,16
BČ1778
ř.
Vulg.

hned od toho času sem se z strany toho, žádného člověka neradił
hned sem nepovolil tělu a krvi
εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
continuo non adquievi carni et sanguini

Mt 9,15
BČ1778
ř.
Vulg.

svadebníci
synové ženichovi
οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος
filii sponsi

Sk 7,1
BČ1778
ř.
Vulg.

nejvyšší kněz
Kníže kněžské
ὁ ἀρχιερεύς
princeps sacerdotum

Sk 7,2
BČ1778
ř.
Vulg.

Bratří, a Otcové slyšte mne
Muží bratří a otcové, slyšte
Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε.
viri fratres et patres audite

Sk 14,8
BČ1778
ř.
Vulg.

kterýž był chromý od narození
kulhavý jsa z života matky své
χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
claudus ex utero matris suae

Mt 1,18
BČ1778
ř.
Vulg.

znamenalo se, že jest těhotná
nalezena jest v životě mající
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα
inventa est in utero habens

Mt 18,13
BČ1778
ř.
Vulg.

ujišťuji vás, že
amen pravím vám, že
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
amen dico vobis quia

Sk 8,40
BČ1778
ř.
Vulg.

Filip pak dostal se do Azotu
Filip pak nalezen jest v Azotu
Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον
Philippus autem inventus est in Azoto

The West Slavic Bible: Language and Style

ř.
Vulg.

/

Sk 7,2
BČ1778
ř.
Vulg.

Bůh náš slavný
Bůh slávy
Ὁ θεὸς τῆς δόξης
Deus gloriae

Mt 2,10
BČ1778
ř.
Vulg.

převelice se zradovali
zradovali se radostí velmi velikou
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα
gavisi sunt gaudio magno valde

Sk 28,26
BČ1778
ř.
Vulg.

Slyšeti budete, ale nesrozumíte: hleděti budete, ale neuzříte.
Uchem slyšeti budete, a nebudete rozuměti: a vidouce budete viděti, a nespatříte.
ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·
aure audietis et non intellegetis et videntes videbitis et non perspicietis
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Mk 9,1
až uzří království Boží zjevovati se mocně a slavně
BČ1778
dokud neuzří království Božího přicházejícího v moci
ř.
ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
Vulg. [Mk 8,39] donec videant regnum Dei veniens in virtute
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L 10,27
BČ1778
ř.
Vulg.

Ten zákonník odpověděł
On odpověděv, řekl
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ille respondens dixit

L 2,1
BČ1778
ř.
Vulg.

V tom času vyšeł rozkaz od Císaře Augusta
Stalo se pak v těch dnech, vyšlo vyrčení od Císaře Auğusta
Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου
factum est autem in diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto

L 10,38
BČ1778
ř.
Vulg.

Jednou když všeł Ježíš do městečka jednoho
Stalo se pak, když šli, že on všel do jednoho městečka
Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά
factum est autem dum irent et ipse intravit in quoddam castellum

4.2.14. Inovativní volby z oblasti lexika a frazeologie vykazující tíhnutí k větší jasnosti (někdy i za cenu interpretujícího zúžení významu) a k prostšímu (»civilnějšímu«) vyjadřování,
někdy k synonymii (zvláště u sloves dicendi: patrně aby text čtenáře nenudil, nepřipadal mu
monotónní), někdy je patrná i snaha o eliminaci výrazné expresivity (aby se prostý čtenář
nepohoršil či nesmál):
Mt 1,20
Jozeffe potomku Daviduv
BČ1778
Jozeffe synu Daviduv
ř.
Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ
Vulg.
Ioseph fili David
J 21,12
BČ1778
ř.
Vulg.

Poďte, jezte
Poďte, obědůjte
δεῦτε ἀριστήσατε
venite prandete

Mt 2,3
BČ1778
ř.
Vulg.

To uslyšev Herodes král ulekl se
Uslyšev pak to Heródes Král, zarmoutil se
ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη
audiens autem Herodes rex turbatus est

L 6,11
BČ1778
ř.

Oni pak se vztekali, a radili se, coby Ježíšovi učiniti měli.
Oni pak naplněni sou nemoudrostí, a rozmlouvali mezi sebou, coby učinili Ježíšovi.
αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ
Ἰησοῦ.
ipsi autem repleti sunt insipientia et conloquebantur ad invicem quidnam facerent Iesu

Vulg.
Sk 17,5
BČ1778
ř.
Vulg.

Ale židé nevěřící zlostí rozpálení
Závidíce pak Židé
Ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι
zelantes autem Iudaei

J 10,22
BČ1778
ř.
Vulg.

a byl nečas
a zima byla
χειμὼν ἦν
et hiemps erat

Mk 6,21
BČ1778
ř.
Vulg.

a Hejtmanům
a Tisícníkům
καὶ τοῖς χιλιάρχοις
et tribunis

Sk 27,31
BČ1778
ř.
Vulg.

Tedy řekł Paveł hejtmanovi
Řekl Pavel Setníkovi
εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ
dixit Paulus centurioni

Clavibus unitis 9/2 (2020), pp. 93-106

© Association for Central European Cultural Studies

Český překlad Písma »pro lid ob ecný«: Nový zákon Františka Poláška z roku 1791/92

Mt 1,19
BČ1778
ř.
Vulg.

Jozeff muž její dobré srdce maje, nechtěl jí veřejně zahanbiti
Jozeff pak muž její spravedlivý jsa, a nechtěv ji v lehkost uvésti
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι.
Ioseph autem vir eius cum esset iustus et nollet eam traducere

J 21,14
BČ1778
ř.
Vulg.

To již po třetí ukázal se Ježíš Učedlníkům
To již potřetí zjevil se Ježíš učedlníkům
τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς
hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis

Sk 7,1
BČ1778
ř.
Vulg.

Tedy otázal se ho nejvyšší kněz
Řeklo pak Kníže kněžské
Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς·
dixit autem princeps sacerdotum

Sk 7,1
BČ1778
ř. [7,2]
Vulg. [7,2]

A on odpověděl
Kterýž řekl
ὁ δὲ ἔφη·
qui ait

Sk 12,23
BČ1778
ř.
Vulg.

a sežrán sa od červu, umřeł
a rozlez se červy zdechl
καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
et consumptus a vermibus exspiravit

Zj 22,11
BČ1778
ř.
Vulg.

kdo nečistý jest, budiž nečistý ještě
kdo smrdí, smrdiž ještě
ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι
qui in sordibus est sordescat adhuc

/

Jdi a připoj se k vozu tomu
Přistup, a přiviň se k vozu tomuto
πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ
accede et adiunge te ad currum istum

Viz výše v kap. 3.
Viz výše v subkap. 4.2.
26
Navíc by právě v těchto otázkách (užívání tvrdého ł a vyznačování kvantity u jednotlivých výrazů
a tvarů) nebylo lehké rozhodovat, jakou roli tu hrála vůle autora a jakou »vnější« okolnosti – úzus
tiskárny, jazyková kompetence nebo nářeční pozadí sazeče a korektora atd.
27
Jako »dod« vyznačuji dodatek k dotyčnému versetu, tj. dodaný text, který nemá oporu v řecké ani
latinské předloze, a tudíž ani ekvivalent v BČ1778.
24
25
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4.3. Otázka moravismů
Zajímavou otázkou je, jak je to s moravismy, o nichž se výslovně zmínil Dobrovský v listu
Ribayovi jako o zvláštním rysu Poláškova překladu.24 V této studii jsme se vzdali rozboru
a hodnocení otázek ortografických,25 a nemůžeme tedy zatím vyslovit soud, zda snad a nakolik bychom mohli užívání (arciť zdaleka ne důsledné) tvrdého ł (tj. »l s kličkou«) nebo stav
vyznačování délky/krátkosti samohlásek (kvantita v našem tisku vykazuje poměrně značné
kolísání) pokládat za odraz situace v regionálních (moravských) dialektech.26 Pokud pomineme
tyto »uzávorkované« otázky, dá se v zásadě říci, že v Poláškově textu nelze najít mnoho jevů,
u nichž by se dalo odůvodněně uvažovat o jasném »prosáknutí« dialektu (ať už jihoslezštiny
z Poláškova rodiště Příbora, geograficky blízkých dialektů východomoravských anebo středomoravského nářečí Olomouce a okolí, kde překladatel prožil mnoho let). Tyto nepříliš četné
prvky jsou po překladu porůznu rozeseté a působí spíš jen jako »špetka koření pro jemné
dochucení« než jako pokus text masivně moravizovat. Za opravdové regionalismy bychom
nejspíš mohli považovat např.: dost časté ztvrdnutí předpony ně- > ne- v neurčitých výrazech
(Sk 14,8: »muž nejaký« – BČ1778: »nějaký muž«), výjimečné stopy neprovedení diftongizace
ú – ou (Mt 6,2: »nedej jí před sebou vytrubiti« – BČ1778: »netrub před sebou«; Sk 1,18: »kupeno jest pole« – BČ1778: »obdržel pole«; Jud 22dod:27 »mezi těmi bludícími«), zcela ojedinělé
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Sk 8,29
BČ1778
ř.
Vulg.
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zachycení znělé výslovnosti předpony s-/se- (Mt 18,19: »Jestližeby dva nebo tří z vás zjednoceni
byli« – BČ1778: »jestli dva z vás svolí se«; Mk 5,21: »zešeł se k němu zástup« – BČ1778: »sešel
se k němu zástup«), zvýšený výskyt pohyblivého morfu -s (J 21,18: »opasávals se, a chodíval si
kams chtěl« – BČ1778: »opasoval si se, a chodíval si, kam si chtěl«), ojedinělé formy ve skloňování (Předmłuva: »důkaze« ak. pl.; Sk 19,24: »kterýž dělal stříbrné obraze, na nichž vyobrazen
byl chrám Bohyně Dyány« – BČ1778: »kterýž dělával Chrámy stříbrné Dyány«; Sk 28,12: »Když
sme přišli do Syrakuse« – BČ1778: »A když sme přišli do Syrakuzy«; Mk 10,49: »dobré mysle
buď« – BČ1778: »Dobré mysli buď«; Sk 17,27: »a tak říkaje rukami makajíce jej« – BČ1778: »zdaby snad se ho domakali«) a ve slovesné flexi (1Kor 6,12: »já se od žádné věci přemocť nedám« –
BČ1778: »já v moc žádného podmaněn nebudu«) či některé vzácné lexikální volby (Mk 6,20:
»Herodes osłychał se Jana« – BČ1778: »Heródes obával se Jana« – ř.: ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν
Ἰωάννην – Vulg.: Herodes enim metuebat Iohannem; Předmłuva: »potřípovati« = pomlouvat).28
5. Závěr
Pokusili jsme se v hlavních obrysech představit překladatelskou práci Františka Poláška na poli
české bible a především ukázat výrazné jazykové rysy, charakteristické pro jeho novozákonní
text. Zdá se, že pokračování v analýzách Poláškova textu by mohlo přinést ještě nové zajímavé
poznatky. Bude asi na místě pokusit se subtilnějšími komparacemi vymezit některé další specifické jazykové charakteristiky, stálo by za to podchytit stopy případné inspirace v konkrétních
českých biblických překladech mimo Bibli císařskou (šlo by asi hlavně o čerpání z Bible kralické,
případně i vliv Nového zákona Procházkova z roku 1786).29 Snad by se dalo něco vyčíst také
z rozboru pravopisné a hláskoslovné stránky našeho tisku, kterou jsme zatím víceméně ponechali stranou.
Nicméně i z neúplného pohledu této studie je zřejmé, že Poláškův překlad je dílo pozoruhodné, a na svou dobu, kdy bible jako taková stála pro češtinu na stylistickém piedestalu,
vlastně raritní i odvážné. Pro dobu raného obrození je Poláškův text ojedinělým zástupcem oné
pomyslné linie nedoslovných a současně jazykově svěžích českých biblických přetlumočení, na
jejímž počátku stojí vlastně i první kompletní staročeský biblický překlad z poloviny 14. století.
Většina tendencí, jež lze u Poláška sledovat, se do českých biblí dostane30 (ovšem pravděpodobně bez jakékoli návaznosti na Poláškův text, který mezitím upadl v zapomnění), ale až v období
moderního biblického překladu po roce 1900. Právě razantní prosazení řady z uvedených změn
se stalo projevem zlomu v české biblické překladové tradici (v překladech prvních tří dekád
20. století) a faktického zániku »starého biblického stylu«.31 A o některých se bude diskutovat,
zda jsou pro českou bibli stylisticky vhodné, ještě o mnoho desetiletí později.32

28
Srov. např. B artoš , František: Dialektický slovník moravský, Praha: Česká akademie císaře Františka
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906, s. 267: osłýchať sa »ostýchati, obávati se«; s. 320: potřípat
koho »pomlouvat«.
29
V některých místech se ukázaly nápadné shody Poláškova textu právě s Biblí kralickou (k jejímu
vlivu srov. např. výše pozn. 21), někdy i s Procházkovým Novým zákonem (1786). Neprovedl jsem však
zatím soustavné sondování.
30
Netýká se to ovšem »českého subjunktivu« (viz výše v subkap. 4.2.4.), který naopak (jakožto jev
archaický a knižní) z českého biblického jazyka brzy zmizí – bude vymýcen už v prvních překladových
počinech po roce 1900.
31
Ke konkrétnostem jazyka a stylu moderního českého biblického překladu po roce 1900 (v kontrastu
k překladům »staršího typu«) viz příslušné výklady v knize Josefa B artoně Moderní český novozákonní
překlad ( pozn. 1); k situaci ve druhé polovině 20. století viz odpovídající výklady v knize téhož autora
Pět českých novozákonních překladů ( pozn. 1).
32
Např. odstraňování uvozujícího obratu »stalo se« (za ř. ἐγένετο / lat. factum est; srov. výše sub
kap. 4.2.13.) vytýká Českému ekumenickému překladu K urzová , Helena: Biblický jazyk v ekumenickém
překladu, in: H oskovec , Tomáš – Š efčík , Ondřej – S ova , Radim (eds.): Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó,
Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 92; podobně se vyslovuje (ohledně vypouštění formule »I stalo
se«) také V intr , Josef: Stylistické poznámky k českému ekumenickému překladu evangelií, in: Pavlincová ,
Helena – Papoušek , Dalibor (eds.): Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno: Česká společnost pro
studium náboženství / Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1994, s. 21.
V obou článcích jsou kritizovány také další »modernizující« jevy v Českém ekumenickém překladu, jejichž
»předobrazy« můžeme nalézt již u Františka Poláška.
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