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ÚVOD 
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma, které by mě dokázalo 

obohatit o poznání a které mi bylo do té doby zcela neznámé - bible 

v adaptacích pro děti a mládež. Přestože jsem dětství prožila ve velmi silně 

nábožensky založené obci, v Slavíčkových Kameníčkách, Studenci Raisova 

Západu, první skutečnou bibli jsem vzala do ruky až jako studentka vysoké 

školy. 

Přestože po „sametové revoluci" v roce 1989 došlo к velkému uvolnění v 

náboženských svobodách občanů, období, kdy se ve školách i celé společnosti 

důsledně uplatňoval materialistický světový názor, nebylo dosud překonáno a 

jeho následky si nese naše společnost dodnes. 

Období od 50. let po sametovou revoluci poznamenalo dvě generace, které 

byly násilně převychovávány omezováním osobních svobod a vštěpováním 

komunistických ideálů. 

Politická situace v naší zemi nebyla dlouhá léta pro vydávání literatury 

s náboženskou tematikou příznivá. Do jejich vydávání zasahovala cenzura, 

další zůstaly ve skladech. Zpracování novozákonních a starozákonních 

biblických příběhů se к nám většinou dostávala ilegálně ze zahraničí. Jednalo 

se především o překlady z angličtiny. Po roce 1989 se na pultech 

knihkupectví objevila zpracování biblických příběhů pro děti a mládež, ale jen 

málo z nich předčí kvalitní české adaptace. 

Ve své práci jsem zvolila metodu analýzy, interpretace a srovnání a 

pokusím se sledovat postupy, které při adaptaci použili vybraní autoři. 

Byla jsem ráda, že jsem takové knihy při svém studiu objevila a přečetla 

jsem si je, a tak se obohatila o znalost bible a dokázala se z ní poučit. Jsou 

psány kultivovanou češtinou, využívají bohaté jazykové prostředky naší 

mateřštiny, jejich autory jsou významní čeští spisovatelé a jsou doplněny jak 

klasickými, tak i moderními ilustracemi. Protože к Olbrachtově a Durychově 

knize bylo použito ilustrací Gustava Doré, který žil v 19. století, mohla jsem 

sledovat vývoj ilustrace dětské knihy za období téměř stopadesát let. 

Chtěla bych vyslovit přesvědčení, že se mezi současnými spisovateli 

najdou další pokračovatelé, kteří se pokusí znovu adaptovat bibli svým 

vlastním osobitým způsobem a přiblíží se současnému mladému čtenáři. 

7 



Určitě nebude snadné zaujmout děti v době vyspělých technických 

vymožeností právě příběhy z bible, ale její morální odkaz a estetická hodnota 

jsou natolik inspirativní, že Olbrachtova a Durychova díla najdou jistě své 

nové pokračovatele. 
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ČÁST PRVNÍ 

BIBLE A JEJÍ INSPIRACE 

í . BIBLE A JEJÍ PRAPŮVODNÍ KOŘENY 

Přestože slovo bible je odvozeno z řečtiny, konkrétně biblion = kniha, 

kořeny této „knihy knih" sahají do mnohem starší doby, do 4. tisíciletí před 

naším letopočtem. Mnohé příběhy mají svůj původ v literatuře zemí 

starověkého Předního východu. Těmi nejstaršími literaturami byly literatura 

sumerská, akkadská a staroegyptská. 

Kdybychom měli začít úplně od začátku, je třeba říci, že lidé určitě uměli 

dříve mluvit než psát, ale touha zaznamenat si vyprávěné příběhy přivedla 

člověka až к vynálezu písma. 

Sumerové vynalezli klínové písmo a staří Egypťané užívali písmo 

hieroglyfické. A tak se dá předpokládat, že základní příběhy Starého zákona 

byly prvotně zaznamenávány písmem těchto dnes již zaniklých starověkých 

národů. Zde poprvé se objevují motivy stvoření světa, ráje, potopy. 

Další putování časem vede přes hebrejskou literaturu. Hebrejská bible 

zachycuje období 1. tisíciletí před naším letopočtem a je nejstarší zachovanou 

hebrejskou památkou. Židovská náboženská obec tyto starohebrejské texty 

převzala a křesťanská církev je jako Starý zákon učinila součástí bible 

křesťanské. Přidala к nim řecky psaný Nový zákon, shrnující nejstarší 

křesťanské památky. 

S tím samozřejmě souvisí i umění překladatelské, které se ve starověku 

začalo rozvíjet v souvislosti s šířením bible. Z hebrejštiny byla přeložena do 

řečtiny, pak do latiny. V latinském znění se bible šířila po Evropě a postupně 

tak vstupovala do dalších národních jazyků. 

Nejzdařilejší překlad bible do češtiny vytvořila skupina autorů v Jednotě 

bratrské v 16. století. Nazývá se Bible kralická (1564 - 1588) a patří 

к vrcholným hodnotám české literatury. Jazykovými kvalitami působil 

kralický překlad na další vývoj českého jazyka a literatury v českých zemích. 
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Text Bible kralické se stal základem pro Olbrachtovo zpracování 

Biblických příběhů a také pro některé z pokračujících autorů, kteří bibli 

adaptovali. 

Bible se nazývá též Písmo svaté a je základní knihou křesťanského 

náboženství. Skládá se ze Starého a Nového zákona. Starý zákon převzala 

křesťanská církev od židovského náboženství. Židé dělí 24 knih svého 

kanonizovaného textu na 3 oddíly. Nejstarší se jmenuje thóra, zákon neboli 

knihy Mojžíšovy, druhý oddíl tvoří knihy proroků, nejmladší je soubor tzv. 

svatých spisů. Starý zákon přijalo křesťanství a jeho tradice к němu připojila 

Nový zákon, který obsahuje 27 knih. Náboženská tradice zachovala tuto 

nejstarší a nejčtenější knihu po tisíce let. 

1.1 Biblické motivy v literatuře pro děti 

Literaturu pro děti a mládež lze zkoumat z různých perspektiv. Jestliže 

uvažujeme o literatuře pro děti v kontextu celonárodní literatury, musíme vzít 

v úvahu, kdy dílo vzniklo a do jakého společenského kontextu bylo začleněno. 

Literární teoretici doporučují všímat si jen tří etap, které měly rozhodující 

význam v tvorbě a ve čtenářské recepci. Jedná se o léta třicátá, šedesátá a 

devadesátá 20. století.V třicátých letech se vlastně utvořil estetický model 

moderní dětské knihy. Proto moje práce začíná právě autory tehdy tvořícími. 

1. 2 Ivan Olbracht a Jaroslav Durych 

V roce 1939 zahájilo významné pražské nakladatelství Melantrich 

vydávání edice Pokladnice královská, jež měla dětským čtenářům nabídnout 

hodnotná díla naší národní i světové literatury. Určitě nakladatel záměrně volil 

jako úvodní knihy právě bibli pro mládež, protože chtěl posílit národní 

uvědomění v době nástupu fašismu, který se nebezpečně začínal šířit Evropou. 

Nakladatelství si dalo za cíl vytvořit hodnotné dílo krásné literatury, a 

proto byli vyzváni ke spolupráci dva známí čeští spisovatelé. Ivan Olbracht 

zpracoval Starý zákon, první část bible, pod názvem Biblické příběhy a 

Jaroslav Durych zvolil pro svoje zpracování Nového zákona velmi poetický 

název podle známé vánoční koledy Z růže kvítek vykvet nám. První část nese 
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podtitul Starý zákon pro mládež, druhá má podtitul Příběhy novozákonní pro 

mládež. Obě knihy vyšly v roce 1939. 

Aby bylo patrno, že obě knihy patří к sobě a tvoří jednolitý celek, vyšly 

téměř současně, měly stejný formát a grafickou úpravu. Obě knihy ilustroval 

stejný autor, slavný francouzský grafik, sochař a malíř Gustav Doré. I to 

svědčí o péči, kterou nakladatelství oběma velmi hodnotným knihám 

věnovalo. Vydání této „dvojknihy" je velmi pozoruhodným nakladatelským 

počinem. 

A sametovou revoluci v roce 1989 neomylně kopírují snahy o další vydání 

těchto knih. Zatímco Biblické příběhy Ivana Olbrachta vyšly v nakladatelství 

Albatros ještě čtyřikrát (SNDK Praha, 1958, Albatros, Praha, 1970, Albatros, 

Praha 1991, Albatros Praha). Jaroslav Durych jako, katolický spisovatel 

neměl vůbec šanci knihy pro mládež vydávat. Z růže kvítek vykvet nám 

Jaroslava Durycha vyšel podruhé až v roce 1992 v brněnském nakladatelství 

Blok. 

2. NÁSLEDOVNÍCI IVANA OLBRACHTA A 

JAROSLAVA DURYCHA 

Zcela specifické období dětské literatury přinesla 90. léta. Zrychlila se 

komunikace, kniha se stala obchodním artiklem, vznikala nová nakladatelství, 

zesílil vliv médií. Původní dětská tvorba začala stagnovat. Docházelo ke 

konfrontaci mezi technickými vymoženostmi a klasickou dětskou knihou. 

„Sílící ,hlaď dětí po vyprávění, předčítání, čtení a naslouchání, která stále 

nabývají na novém významu, má své kořeny v absenci osobního jednání a 

lidského kontaktu, nabývá na mimořádnosti." (Urbanová, S., 2003, s.l 14) 

Novou vlnu zájmu o „příběhy se zázrakem" přinesla 90. léta, což souvisí 

s dlouholetou absencí některých textů v české literatuře. Mezi čtenáři se 

objevil zájem o zázračné příběhy „božského" původu. Proto začala vycházet 

adaptační zpracování různých biblických starozákonních a novozákonních 

příběhů. 

V roce 1991 vydalo nakladatelství Aventinum v Praze Příběhy z Bible. 

Příběhy ze Starého zákona převyprávěl Leo Pavlát, český publicista a ředitel 
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Židovského muzea. Autorkou, která zpracovala Nový zákon, je Zuzana 

Holasová. Knihu ilustrovala Hedvika Vilgusová. 

V roce 1996 vyšla v nakladatelství Aventinum další velmi úspěšná 

adaptace. Jmenuje se Vyprávění ze Starého zákona a její autorkou a zároveň 

ilustrátorkou je Renáta Fučíková. Tato práce české autorky získala i 

významná ocenění. Za ilustraci knihy byla oceněna v roce 1996 Zlatou 

stuhou, byla zapsána do Čestné listiny IBBY (při UNESCO) v Dillí v roce 

1998 a získala první cenu na Bienále ilustrací v Teheránu v roce 1999. Také 

její druhá adaptace, Vyprávění z Nového zákona, která vyšla po roce, získala 

ocenění v podobě 2. ceny v soutěži Nejkrásnější kniha roku 1997. 

Eduard Petiška je autorem knihy Příběhy, na které svítilo slunce s podtitulem 

Báje a pověsti Starého Egypta, Mezopotámie a Izraele. Kniha vyšla poprvé 

v roce 1967 s ilustracemi Karla Teissiga. V roce 1980 vyšlo vydání, kde byly 

jenom Báje a pověsti Starého Egypta a Mezopotámie. Izrael byl zcela 

vynechán. V roce 1990 vyšly pouze Příběhy starého Izraele s ilustracemi 

Gustava Doré. V roce 1998 a 2003 vyšlo kompletní vydání s ilustracemi 

Jindry Čapka. Převyprávění v části o židovských bájích čerpalo ze Starého 

zákona. Společným motivem je slunce svítící lidstvu po celou jeho historii. 

V roce 1998 vyšla v nakladatelství Junior, s.r.o., adaptace s názvem Bible 

pro děti, Starý zákon. Její autorkou je Hana Kašparovská. Knihu ilustroval 

Alexander Dudin. Kniha nese imprimatur Arcibiskupství pražského, což 

znamená, že je úředně schválena bez další možnosti korektur. O rok později -

v roce 1999 vydalo nakladatelství Junior další část Bible pro děti, Nový 

zákon. Jeho autorkou byla opět Hana Kašparovská. 

Kromě těchto adaptací celé bible vzniklo ještě několik menších prací, které 

se zaměřily jen některé dílčí příběhy a části. 

Autorka Jindra Hubková vydala v roce 1998 v České biblické společnosti 

Praha Obrázky z Bible, Nový zákon I. a Nový zákon II. Krásné ilustrace, 

srozumitelné mladším dětem, doplňují velmi odborný, dětskému čtenáři 

nepřizpůsobený text. 

Zcela odlišný typ zpracování biblických příběhů s pedagogickým zaměřením 

přinesla kniha Otakara A. Fundy s názvem Podle Bible nejmenším. 

Některé drobné práce s biblickými náměty vyšly v časopisecké úpravě. 

Vydala je nakladatelství Eminent malíře Petra Osvalda nebo nakladatelství 
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Vena Praha. Přestože záměr vydat všechny díly započal již v roce 1990, další 

díly dosud nevyšly. 

V době před rokem 1989 byla některá vydání pro děti a mládež zpracována 

a přeložena do češtiny v zahraničí a knihy se dostávaly к nám nelegální 

cestou. V Polsku tak vydali například z holandského originálu česky knihu 

Anne de Vries, Vypráví dětem, a ta byla šířena jako misijní materiál. Zde by 

bylo možno uvést i mnoho dalších knih. 

Další možností jak nasytit trh po roce 1989 bylo vydávání cizojazyčných 

překladů. Mají různou úroveň textu i ilustrací, ale určitě rychle doplnily téměř 

padesátileté vakuum, kdy se knihy s biblickou tematikou oficiálně 

nevydávaly.Většinou se jedná o překlady z angličtiny, také z francouzštiny a 

holandštiny. Zajímavostí je, že některé české překlady byly vydávány ve 

slovenských nakladatelstvích. Touto cestou se na náš trh dostala i řada 

kvalitních zahraničních adaptací bible pro děti a mládež. 

2.1 Adaptace literárních děl 

Ve své práci se budu zabývat pouze adaptacemi českých autorů od období 

před počátkem 2. světové války po devadesátá léta 20. století. Nebudu se 

zabývat drobnými pracemi s náboženskou tematikou, ale porovnám způsoby 

adaptace nejdůležitějších autorů v této oblasti. 

Adaptovat literární dílo znamená upravit je pro zcela nový okruh čtenářů. 

Při úpravě díla autor do textu zasahuje, ale předloha pro něj zůstává 

dominantní. Pro současné čtenáře se často upravují historické texty. Adaptace 

by neměla snižovat uměleckou hodnotu originálního textu. Navíc je nutné 

hledět na to, aby nebyl zkreslen či změněn záměr či účinek, který má text mít. 

Adaptace biblických příběhů pro mladého čtenáře, pokud má splňovat tyto 

požadavky, je velmi obtížná. Bible je kromě toho velmi obsahově rozsáhlá a 

skládá se z různých literárních útvarů. Je tedy nutné seznámit se s archaickými 

výrazy, historickými souvislostmi a základní náboženskou dějepravou. 

Zvláštní otázkou by byl i ten fakt, zda takový úkol může splnit pouze člověk 

věřící, nebo to může zvládnout i ateista. Cílovou skupinou ale určitě není 

pouze nábožensky založený čtenář, adaptace biblí jsou určeny všem mladým 
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čtenářům bez rozdílu vyznání. Převyprávění bible musí splňovat dva aspekty: 

zjednodušit dílo starší světové literatury, vzniklé zápisem původního ústního 

tradování, a upravit je i pro novou cílovou věkovou skupinu - děti a mládež. 
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ČÁST DRUHÁ 

STARÝ ZÁKON V PŘEVYPRÁVĚNÍ 

1. IVAN OLBRACHT 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY 

Biblické příběhy jsou dílem, které bylo koncipováno к rytinám Gustava 

Doré. V nakladatelství Melantrich vyšly poprvé v roce 1939. Ve Státním 

nakladatelství dětské knihy, které bylo na Albatros přejmenováno v roce 1969, 

vyšly Biblické příběhy vletech 1958, 1970, 1991 a naposledy v roce 2002. 

Mezitím vyšly v roce 1978 v souboru, tedy v jiné podobě v nakladatelství 

Český spisovatel. 

Autor si pro převyprávění biblických látek zvolil především příběhy a 

epizody, v nichž je zachyceno úsilí, které je vynaloženo za svobodu či za 

určitá práva. Například příběh, kde probíhá rozpor mezi otroctvím a právem 

člověka. Pro děti jsou taková témata přínosná, protože připomínají i problémy 

dnešní doby. Příkladem může být rasismus, obtížné postavení dětí ze sociálně 

slabších skupin oproti dětem z bohatých rodin. Pomůže také při vysvětlování 

hrůzných činů 2. světové války, kdy bylo pácháno bezpráví na nevinných 

lidech. Dále vybral příběhy, kde lidé zápolí za celý svůj národ. Je důležité, 

aby si i děti uvědomovaly, že by měly být na svoji zemi hrdé a že naši předci 

si museli svobodu vybojovat. 

К biblickým tématům Ivan Olbracht přistupoval spíše jako к folklorním 

pramenům. Jeho zpracování není tedy pojato jen jako náboženská mytologie. 

Pro vzájemné porovnání adaptací různých autorů jsem se rozhodla 

soustředit na jeden příběh, abych dosáhla větší přehlednosti. Po podrobném 

seznámení s knihami jsem si zvolila příběh o Mojžíšovi, od jeho narození 

v egyptském otroctví až po legendární vyvedení izraelského lidu z otroctví v 

Egyptě. Jedná se o tematický nosný příběh, který má dramatický spád a proto 

bylo zajímavé sledovat, jak jej adaptovali jednotliví spisovatelé. 

15 



Druhá z pěti knih Mojžíšových nese název Exodus. Název Exodus 

znamená v překladu Vyjití, v tomto případě z Egypta. V Biblických příbězích 

začíná tento příběh v 1. části názvem Vyvedení z Egypta. Tato část je 

zachycena v těchto kapitolách: 

Utrpení Izraele v Egyptě 

Mojžíš povolán к záchraně Izraele 

Setkání s Hospodinem 

Vyslání do Egypta 

První jednání s faraónem 

Hospodin mluví znovu s Mojžíšem 

Rod Áronův a Mojžíšův 

Nové vyjednávání s faraónem 

Egyptské rány 

Velikonce a vyjití z Egypta 

Egypťané pronásledují Izraelce 

Píseň o Hospodinově vítězství 

Druhá část Exodu již není tak dějově bohatá, obsahuje spíše smlouvy, 

ustanovení, podrobné vysvětlení Desatera a popisy svatyní. Proto jsem si pro 

rozbor adaptace vybrala první část. 

Ivan Olbracht byl opravdovým znalcem biblické tematiky, věděl, že 

к nejstarším písemným českým památkám patří právě překlady některých její 

částí. Po matce v jeho krvi kolovala židovská krev, proto tedy cítil jakési 

předurčení a schopnost proniknout hlouběji do myšlení dějinného úkolu Židů, 

národa vyvoleného. Proto jsem přesvědčena, že jsem pro podrobný rozbor 

správně zvolila právě Mojžíšův příběh. 

Autor do své adaptace zvolil i další myšlenkově závažné příběhy. 

První kapitola nese název O stvoření světa a člověka, tak také začínají 

všechny existující, i ty nejelementárnější biblické adaptace a překlady. Je to 

logické a pochopitelné, vždyť právě to je klíčová otázka idealistického a 

materialistického světového názoru. Proto Olbracht uvedl své Biblické 

příběhy tímto základním příběhem. Jeho kniha začíná stejně jako bible: 

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." I první promluva Boha je citována 

přesně „Budiž světlo!" (Olbracht, I., 1991, s. 9), (Bible, 1985, s. 21) 
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Na první kapitolu pak navazuje vyprávění o Adamovi a Evě, prvních lidech, 

které Bůh stvořil, a o potopě světa. 

Dalším příběhem, který mě zaujal v Olbrachtově adaptaci, je kapitola 

nazvaná O velké poslušnosti. Je to určitě nej emotivnější část knihy, která má 

předlohu v 21. části bible - Obětování jediného syna. Bible uvádí mnoho 

detailů, popisy rodokmenů a historických souvislostí. Jednající postavy v této 

části Ivan Olbracht zdařile charakterizoval. Zaměřil se na lidský cit, lásku otce 

Abraháma к synovi Izákovi, nad niž povýšil důvěru v neomylnost božích 

skutků, tedy bezvýhradnou lásku к Bohu. Do jednání Abraháma se tak 

autorovi podařil vnést nadčasový životní obsah. I tento příběh patří к těm, 

které se objevují v dílech Olbrachtových následovníků. 

Kromě postavy Mojžíše, jehož příběh zabírá velkou část střední pasáže 

knihy a jímž se podrobněji zabývám v další části své práce, jsou poutavé 

osudy krále Davida. Olbracht mu věnuje čtyři kapitoly, což svědčí o 

důležitosti, kterou autor této postavě přikládal. 

Zajímavé je i zobrazení osudu výjimečných žen, které autor do adaptace 

zařadil. První z nich byla Judit, v závěru knihy je zařazena předposlední 

kapitola, jež se jmenuje Královna Ester. 

Olbrachtova adaptace vrcholí kapitolou Návrat do Jeruzaléma, jímž se cesta 

božího lidu symbolicky uzavírá. 

Nový zákon pak už je oslavou Ježíše Krista a právě v kapitolách o Ježíšově 

umučení a zmtvýchvstání spatřuji nej těsnější propojení Starého a Nového 

zákona, proto jsem si vybrala právě příběh o Mojžíšovi. Je zde nejvíce patrné, 

že starozákonní příběhy jsou předobrazem novozákonních událostí. 

Mojžíš 

Ústřední postavou je Mojžíš, což znamená Vytahující (z vody), tím je 

naznačen úkol zachránce.V širším významu osvoboditel,vůdce a zákonodárce. 

Přestože není mým úkolem teologický aspekt, musím připomenou souvislost 

mezi Starým a Novým zákonem, která se projevuje právě na tomto motivu a 

v této postavě. 

V Novém zákonu se mluví o tom, že exodus byl dokonán smrtí Ježíše, proto 

také slavil 
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se svými učedníky svátek beránka, přechod moře připodobňuje ke křtu a sedm 

ran podobných egyptským dopadne na ty, kdo nebudou vysvobozeni. Církev a 

nejen ona chápe exodus jako vysvobození ze smrti к životu. 

Po důkladném seznámení se všemi adaptacemi jsem si právě proto zvolila 

příběh o Mojžíšovi. Obsahují ho všechny adaptace, protože je důležitý pro 

pochopení celého 

obsahu a smyslu bible. Důležitá je i analogie symbolů v Novém zákoně. 

Příběh Mojžíš mě zaujal hlavně tím, jak se vyvíjí, jak je dynamický a že 

obsahuje zajímavá poučení. Pro děti se na tomto příběhu dá demonstrovat 

adopce či osvojení dítěte. Mojžíš připlaval v košíku po řece, rodiče se o něho 

nemohli starat. Dále rodičovská láska, kdy matka dítě tři měsíce ukrývá, a než 

aby ho nechala zabít, zkusí ho zachránit alespoň tím, že ho pustí po vodě a 

ponechá osudu. 

Na příběhu se dá dětem vysvětlit také význam jmen. Některá jména 

pocházející z různých jazyků, kultur mají leckdy ještě další skrytý význam. 

Slovo Mojžíš znamená v doslovném překladu - z vody vytažený. 

I přesto, že Mojžíš vyrůstal v cizí rodině s odlišnou kulturou, nikdy 

nezapomněl, že je Hebrejec. Za práva svých bratrů bojoval. Egypťané vládli 

Hebrejcům, kteří otročili. Zde by se dalo použít přirovnání s válkami, 

především 2. světovou válkou, kdy Židé byli likvidováni Němci. 

Rčení Pro dobrotu na žebrotu, kdy poté, co Mojžíš vyvedl hebrejský lid 

z otroctví, mu začali vyčítat, proč je vyvedl do pouště. Raději by sloužili 

Egypťanům, než aby umírali. Úplně zapomněli na příkoří, která jim byla 

způsobována, na život v bídě a nebezpečí úplného vyhlazení národa. 

1.1 Tematický plán 

Je to příběh z minulosti, podávající svědectví o otroctví v Egyptě. Jedná se 

ale i o příběh současný, který ukazuje, jak se po všechna pokolení, až dodnes, 

slaví svátek vysvobození. Navíc pak je to i příběh budoucnosti, obsahující 

ujištění, že vysvoboditelem bude vždy Bůh. Při osvobození z otroctví byli 

v Egyptě zabiti všichni, kteří se narodili jako první. Izraelské domy byly 

natřeny beránčí krví, aby anděl smrti ve zmatku a vřavě poznal, který příbytek 

je izraelský. 
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Lidu egyptskému vládne faraón. Pro tuto zemi pracuje a otročí lid 

izraelský. Mojžíš měl být jako dítě zabit, ale matka ho zachránila a on se 

dostal díky faraónově dceři do paláce, kde se stal královským synem. Mojžíš 

však nezapomněl, kým je, a lid izraelský bránil. Jednoho dne se mu zjevil 

Hospodin, který Mojžíšovi a Áronovi říkal, co mají dělat, aby osvobodili svůj 

lid. 

Typické pro tento příběh je Mojžíšovo váhání. Ve chvíli, kdy měl převzít 

odpovědnost, váhal a vymlouval se. Mojžíš se snažil zdůraznit svou 

nezpůsobilost ke svěřovanému úkolu. Tvrdil, že není výmluvný, neumí se 

správně a rychle vyjadřovat. Bůh ho však ujistil, že bude mluvit jeho ústy. 

Osud lidí však nezávisel na Mojžíšovi. Vysvobození se izraelskému národu 

dostalo od Boha. 

Autor v příběhu vystupuje jako vypravěč v er - formě. Hlavními postavami 

příběhu jsou Mojžíš, Hospodin - Bůh hebrejský, Mojžíšův bratr Áron a faraón. 

Vedlejšími postavami jsou Mojžíšova matka, faraónova dcera, Jetr - kníže 

země madiánské a jeho dcera, Hospodinův anděl, Maria - prorokyně. Příběh 

pojednává o osvobození izraelského lidu z egyptského područí. 

V příběhu převažuje nepřímá charakteristika postav. Lid izraelský se sice 

na osvobození těší a Mojžíšovi uvěří, že hovořil s Hospodinem, ale při 

každém neúspěchu Mojžíšovi vyčítají, že je všechno ještě horší než předtím. 

Lid je tedy netrpělivý a lidem se nechce čekat na zázraky. Naopak Mojžíš a 

Áron jsou trpěliví a Hospodinovi věří. Stále chodí za faraónem a zkoušejí se 

s ním domluvit. Faraón je lstivý muž, který vždy naslibuje, že Izraelity 

propustí, ale svůj slib desetkrát nesplní. 

Ivan Obracht se vyhnul popisu celých rodokmenů, které jsou uváděny 

v bibli, čímž dosáhl toho, že příběh je dynamičtější. Zatímco v bibli jsou 

uváděna jména jako Rúben, Simeon, Lévi a Juda, Isachar, Zabulón a 

Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer, autor napsal jen o pokolení Jákobově. 

Příběh jmény příliš nepřetěžuje, aby se stal srozumitelným. 

V bibli jsou témata porodů a obřízek, které Olbracht pro děti vynechal 

zcela. Zřejmě měl pocit, že tyto prvky se sem nehodí a neodpovídají ani věku 

čtenářů, pro které knihu připravoval. 

Při adaptaci delších epických částí zjednodušuje a vybírá nosné motivy, ale 

málokdy zasahuje do monologů a dialogů, které jsou v bibli uvedeny. Zvláště 
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slova, která pronáší Hospodin, ponechává téměř doslovně. Jen málokdy 

zaměňuje obtížná slova za snazší. Zřejmě to pramení z velké úcty к originálu 

a do těchto promluv se neodvažoval zasahovat, i když by se daly pro děti 

napsat pochopitelnější formou. 

Na začátku příběhu Mojžíš, kde Olbracht popisuje, jak se Jákobovo 

pokolení v Egyptě rozrostlo,vynechal pro děti nepochopitelný výraz 

„rozplodili" i přirovnání o „hemžení a plnosti země" a nahradil je pouze 

konstatováním: „Synové izraelští se rozmnožili a zesílili nadmíru." (Olbracht, 

I., 1991, s. 43) 

Vylíčení popisu interiéru převažuje nad popisem vnějšího prostředí. Čtenář 

si může egyptskou přírodu a faraónův palác představit prostřednictvím dvou 

rytin Gustava Doré, které tento příběh doprovázejí. Děj se odehrává většinou 

v paláci, kam chodí Mojžíš a Áron prosit faraóna, aby propustil izraelský lid. 

Dále je pak při útěku popsána sinajská poušť. 

Ústřední místo příběhu tvoří rozhovor, ve kterém se Mojžíš táže Boha na 

jeho jméno. Proč právě jméno zde hraje tak důležitou úlohu? V nejstarších 

dobách lidé věřili, že charakterové vlastnosti každého božstva se odrážely 

právě v jeho jménu. 

Svou otázkou se tedy Mojžíš tázal na samou podstatu Boha. A dostalo se mu 

na ni odpovědi, která tvoří jádro náboženské víry izraelského lidu. 

Dalším výrazným motivem příběhu je Mojžíšova, hůl, která se umí 

proměňovat a je důkazem toho, že Mojžíš plní Hospodinovy příkazy. 

Na potvrzení pravdivosti Hospodinových slov použil Olbracht důkaz pouze 

jeden, a to hůl, která se proměňuje v hada. V bibli se navíc proměňuje ještě 

v draka, ale tento motiv v Obrachtově úpravě chybí. Nepoužil ani důkaz 

s malomocnou rukou. Důležitost motivu přeměny hole v hada je umocněna 

ještě ilustrací, která je к textu připojena, a na níž faraón a jeho rádci přihlížejí 

proměně. Není bez zajímavosti, že motiv tohoto hada se objevuje i na přebalu 

knihy přímo pod názvem Biblické příběhy. 

Nej důležitější částí děje je motiv, kdy Hospodin prostřednictvím Mojžíše 

trestá faraóna za to, že nechce Izraelity propustit z otroctví. Motiv deseti ran 

egyptských se obrazně uplatňuje v literatuře a stalo se z něj ustálené rčení. 

Ivan Olbracht tyto momenty oproti bibli hodně zestručnil. V bibli každá 

kapitola začíná podrobným popisem pohromy. Pak následuje náprava a 
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faraónův nesplněný slib a v další kapitole je podrobně popsána další z deseti 

ran egyptských. 

V bibli jsou egyptské rány rozděleny takto: 

• Zkažení vod 

• Žáby 

• Komáři 

• Mouchy 

• Dobytčí mor 

• Vředy 

• Krupobití 

• Kobylky 

• Temnota 

• Ohlášení poslední pohromy - smrt všeho prvorozeného. 

Ivan Olbracht dodržel pořadí egyptských ran v jednodušší podobě a navíc 

je pozměnil. Například komáry a mouchy spojil v hmyz a přidal navíc 

egyptskou ránu - trest červy, která se v bibli neobjevuje. 

Úspěch z vysvobození vyjádří Maria prorokyně tím, že zpívá oslavnou 

píseň. Ivan Olbracht zachoval tematický obsah písně, ale převedl jej do 

epické formy. Užil zde hodně nadnesených slov, aby i tento epický text vyzněl 

dostatečně oslavně. Písni se tato část nepodobá ani vnější formou, protože 

není členěna do jednotlivých slok a veršů. 

V bibli se celá jedna část z druhé knihy Mojžíšovy jmenuje Píseň o 

Hospodinově vítězství, zpívá ji Mojžíš a Izraelité, má 18 slok, v závěru se ke 

zpěvu připojuje i prorokyně Miriam, jejíž jméno změnil Olbracht na Marii, 

a zpívá, tančí a bubnuje s ostatními ženami. 

(1. sloka) 

„Hospodinu chci zpívat,neboť se slavně 

vyvýšil 

smetl do moře koně i s jezdcem. 

(2. sloka) 

Hospodin je má záštita a píseň 

stal se mou spásou." 
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V dalších slokách písně je pak popisována budoucí úspěšná cesta Izraelitů do 

zaslíbené země. 

(17. sloka) 

„Přivedeš a zasadíš je na hoře svého dědictví, 

kde jsi, Hospodine, připravil své sídlo 

к přebývání." (Bible, 1985, s. 77) 

Olbracht adaptoval tuto část převedením do přímé řeči v epické formě a 

píseň v jeho úpravě zpívá pouze Maria a je proti předloze zkrácena pouze na 

oslavu přechodu přes Rudé moře a chválu Hospodina. 

„Síla má a píseň jest Hospodin, neboť vysvobodil mě. Vozy faraónovy i 

vojsko jeho uvrhl do moře, propasti přikryly je a vpadly do hlubiny jako 

kámen. Pravice tvá, Hospodine, oslavena jest v síle, pravice tvá, ó Hospodine, 

potřela nepřítele." (Olbracht, I., 1991, s. 49) 

Na této ukázce lze doložit, jak Olbracht adaptoval předlohu. Oslavná píseň 

je přiřazena к předchozím kapitolám, s nimiž logicky významově splývá, je 

vložena do úst jiné postavě. V bibli se už zpívá o budoucích nepřátelích, je 

naznačeno další putování Izraelitů a usazení v novém domově. Olbracht toto 

chronologické předbíhání nepřevzal, 

protože tím by narušil kompozici své adaptace a dětem zkomplikoval 

pochopení příběhu. 

1. 2 Jazykový plán 

V bibli se vyskytují složité syntaktické vazby, které bylo nutno 

zjednodušit. Ivan Olbracht dbal na to, aby při úpravě nedošlo 

к významovému posunu. 

Například souvětí z bible: „Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když 

tábořili při moři, dostihli je všichni faraónovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko 

při Pí - chírotu před Baal - séfonem." (Bible, 1985, s.76). Toto původně 

rozvinuté souvětí souřadné s bohatě rozvitým několikanásobným podmětem a 

dalšími větnými členy (příslovečné určení místa) nahradil jednoduchou větou 

se šesti větnými členy: „Izraelští právě tábořili na břehu Rudého moře." 

(Olbracht, I., 1991, str. 49) Tato úprava syntaxe zachovala základní význam 

biblického textu. 
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Některá slova, o kterých se domníval, že by byla pro čtenáře nepochopitelná, 

vyměnil za jiná. Například věštce, kteří v bibli vystupují, nahradil 

čarodějníky. V bibli proměnil Hospodin moře v souš a vody byly rozpolcený. 

Olbracht napsal, že vody se rozestoupily. 

Ivan Olbracht v textu zachovává obrácený (inverzní) slovosled. Kdyby se 

pokusil o úpravu do spisovné češtiny, byl by historický text narušen. Takto 

zůstal soulad s historickou látkou a dotváří se dobový kolorit. Neobvyklým 

slovosledem, zvláště pak u předmětu, jsou tato slova zdůrazněna, což byl jistě 

autorův záměr. V některých případech Olbracht využíval tato slova ještě 

častěji, než jsou užívána v bibli. Například: „Izraelci vytáhli z egyptské země 

rozděleni do bojových útvarů. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti." (Bible, 

1985, s. 76). V bibli jsou všechny tři přívlastky umístěny před podstatným 

jménem. V části stejného obsahu použil Olbracht dva přívlastky s obráceným 

slovosledem. „Vyšli vojensky střádáni a v čele s Aronem a Mojžíšem, který 

do země zaslíbené vzal i kosti Josefovy." (Olbracht, I.,1991, s.49) 

Důsledně užívá infinitiv slov s koncovkou - ti. Takové tvary slov dodávají 

textu větší nádech starobylosti. Například slova: reptati, honiti či velebiti. 

Ivan Olbracht zachoval přechodníky (například: „vítr zachvátiv kobylky, jsa 

poslušen hlasu Hospodinova, ženy a děti nepočítajíc") a přímou řeč, která 

zpřítomňuje postavu v ději a oživuje vypravování a je charakterizačním 

prostředkem postavy. 

1. 3 Kompoziční plán 

Biblické téma by v určitých místech mohlo svádět к využití kompozice 

kronikářské, kdy je dána jen časová posloupnost témat, mezi nimiž neexistuje 

příčinný vztah. Ivan Olbracht uplatnil kompozici chronologickou, kdy je 

v syžetu respektováno hledisko přirozeného časového průběhu událostí a 

jejich příčinné motivace. Autor dokázal jednotlivá témata a charakteristiky 

postav zpracovat tak, aby příčiny, souvislosti a následnost dalších dějů spolu 

logicky souvisely. V této schopnosti spočívá jeho mistrovství. Ivan Olbracht 

je znamenitým vypravěčem, což by pouze s povrchní znalostí náboženské 

tematiky nikdy nemohl dokázat. 
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2. LEO PA VLÁT 

PŘÍBĚHY Z BIBLE 

Spisovatel Leo Pavlát je známý spisovatel knih pro mládež. Léta pracoval 

jako ředitel Židovského muzea v Praze a zřejmě nej známější je jeho kniha 

Osm světel, v níž vysvětluje dětem principy židovského náboženství. Vyšla 

roku 1986 v nakladatelství Artia. Pavlátova adaptace Starého zákona je jeho 

třetí velkou literární prací pro děti. 

Vydalo ji roku 1991 nakladatelství Aventinum v knize Příběhy z Bible. 

Autorkou druhé části, adaptace Nového zákona, je spisovatelka Zuzana 

Holasová. Malířka Hedvika Vilgusová je společnou ilustrátorkou obou částí 

Příběhů z Bible. Leo Pavlát se věnuje Starému zákonu ve 32 kapitolách, 

vyprávění podle Nového zákona je zachyceno Zuzanou Holasovou ve 12 

kapitolách. 

Velmi zajímavý je způsob, jímž si Leo Pavlát vybíral z bible náměty pro 

svou adaptaci. Nezapře svůj židovský původ, vždyť právě první, starší část 

bible, byla psána hebrejsky a dodnes tvoří základ judaismu. Židé svou bibli 

nazývají Tanach - podle počátečních písmen celků, do nichž si bibli rozdělili. 

Zvláštní význam má pro věřící Židy Tóra, pět knih Mojžíšových. Polovinu 

z jeho výběru pro adaptaci tvoří 16 kapitol z prvních dvou knih Mojžíšových, 

základní příběhy o dějinách vyvoleného národa. 

Druhá polovina zpracování je přehlídkou toho, jak zajímavou tematiku 

Starý zákon obsahuje. Pavlát dětem promyšleně představuje nejslavnější krále 

Saula, Davida a Šalomouna. S pozoruhodnou péčí vypravuje o stavbě a 

výzdobě jeruzalémského chrámu, posvátném místě všech Židů. Z bohatého 

materiálu, který bible autorovi poskytuje, volil osobnosti, jejichž příběhy jsou 

srozumitelné dětskému čtenáři. Vybral si izraelské proroky Samuela, Eliáše, 

Elíšu, Jonáše a Daniela. Jeho výběrovou pestrost dokumentuje i zařazení 

příběhů výjimečných statečných žen - Rút, Júdit a Ester. 

Je patrno, že Leo Pavlát vybíral syžet pro své zpracování velmi pečlivě, 

zvažoval a promýšlel. Je vynikajícím zasvěceným vypravěčem, přesto jeho 
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práce nepostrádá přesnost a důslednou chronologickou posloupnost podle 

předlohy. 

2. 1 Tematický plán 

Téma biblického Mojžíše a vyvedení jeho lidu z Egypta je v Pavlátově 

zpracování obsaženo ve dvou kapitolách.: 

Mojžíš, vůdce Izraele 

Izraelci v Egyptě 

Všechny jednající postavy jsou výstižně charakterizovány. To platí zvláště 

pro hlavní postavy, kterými jsou Mojžíš, Bůh a faraón. 

Například o faraónovi se dozvídáme přímo z textu, že je neoblomný, 

vystrašený, zlý a zpupný. Charakteristika hlavních postav je patrná z jejich 

skutků a promluv. Celý příběh vyvedení vyvoleného lidu z Egypta je 

proložený promluvami jednajících postav a čtenář se s nimi dokonale 

seznamuje. 

Vedlejší postavy jsou faraónova dcera, kněz Jitro a Mojžíšova pozdější 

žena Sipora, Mojžíšova matka a sestra a pochopitelně egyptský a izraelský 

národ. 

Z celého vyprávění vyzařuje především nadpřirozená boží moc. Bůh vede 

původně nesmělého Mojžíše ke splnění úkolu, proměňuje se v hořící keř, 

trestá deseti ranami lid egyptského faraóna za neposlušnost, kdy faraón 

nechce propustit vyvolený lid z Egypta. Mojžíš je především poslušný, nedbá 

na vlastní rodinné štěstí s manželkou a synem. 

2. 2 Jazykový plán 

Leo Pavlát je autorský vypravěč, který užívá ve svém zpracování 

er - formy. 

V příbězích jsou časté dialogy, které vytvářejí samostatná pásma postav. 

Například v dialogu Mojžíše s faraónem. 

„ ,Můžeš odejít se svým lidem,' řekl mu. Jenom dobytek tu nechte.' 

,Půjdeme všichni,'odpověděl Mojžíš pevně. ,Muži, ženy, děti i všechna naše 

stáda.'" (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 86 ) 
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Leo Pavlát velmi často pro charakteristiku svých postav využívá 

monologů jednajících. „ Bůh pak promluvil к Mojžíšovi: ,Vztáhni svou hůl 

nad moře'." (Pavlát,L., Holasová, Z., 1996, s. 88) 

Autor také často užívá nevlastní přímou řeč. Například, když faraón přemítá 

nad svým rozhodnutím. 

„,Darmo jsem Izraelce propustil', říkal si, když se rozednilo. ,Kdo mi teď 

bude otročit? Kdo na mě bude pracovat?'" (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 

87) 

Protože není přímá řeč graficky odlišena, posunuje se tak do pásma 

vypravěče. Vypravěč, reflektor, se tak vžívá do motivů jednající postavy. 

Často se v textu objevují řečnické otázky. „Což nebylo v Egyptě dost hrobů?" 

(Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 88) nebo „Co mu bylo platné, že se mu 

dobře vedlo, když v egyptské zemi jeho bratři trpěli?" (Pavlát, L„ Holasová, 

Z., 1996, s. 80) 

Autor je používá v přímé řeči i v běžném textu. Je patrno, že zvyšují 

expresivitu a dynamičnost textu. 

2. 3 Kompoziční plán 

Leo Pavlát používá ve své knize důsledně chronologický kompoziční 

postup. V jeho zpracování je příběhu o Mojžíšovi věnována velká pozornost, 

je popisován v několika kapitolách. Vždy je patrna významová souvislost, kdy 

jeden příběh souvisí s příběhem následujícím. Je pochopitelné, že v samotné 

bibli je věnováno hodně prostoru právě historickým a rodokmenovým 

souvislostem. Autor si z předlohy zdařile vybíral nosné motivy. V závěru 

jednotlivých příběhů děj graduje a zároveň je logickým předpokladem pro 

úvod následujícího příběhu. 

„Mojžíš sevřel Boží hůl a vydal se zpět do Egypta, do země otroctví. Ani 

faraón, ani Mojžíšův lid netušili, co se chystá. Hodina vysvobození se 

přiblížila."(Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s.82). Další kapitola Izraelci 

v Egyptě začíná slovy: 

„Mojžíš mířil do Egypta. V sluncem rozpálené poušti nedaleko Boží hory, se 

setkal se svým bratrem Áronem."(Pavlát, L„ Holasová, Z., 1996, s.83) 
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Přestože je druhá část zpracování Starého zákona v Pavlátových Příbězích 

z bible spíše přehledem významných proroků a dalších osobností včetně žen, 

ani tady autor neupouští od vypravování v časové posloupnosti. Příběhy 

nepostrádají dějové napětí. 

V některých příbězích využívá autor téměř klasickou vnitřní výstavbu děje, 

která se podobá výstavbě dramatu. V kapitole Izraelci v Egyptě nalezneme 

expozici (vstupní vymezení situace), kolizi (první srážka protikladných 

zájmů), krizi (vyvrcholení konfliktu), peripetii (náhlý obrat) a katastrofu 

(rozuzlení). 
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3. RENÁTA FUČÍKOVÁ 

VYPRÁVĚNÍ ZE STARÉHO ZÁKONA 

Renáta Fučíková vydala svoji knihu Vyprávění ze Starého zákona 

v nakladatelství 

Aventinum v roce 1996, o rok později vyšlo v tomtéž nakladatelství Vyprávění 

z Nového zákona. Obě dvě knihy vytvářejí ucelenou hodnotnou bibli pro děti, 

která byla vydána v edici Světové pohádky, bajky a legendy. Renáta Fučíková 

je autorkou textu i ilustrací. 

Renáta Fučíková rozdělila vybranou tematiku do 66 krátkých kapitol, z 

toho 36 tvoří látka První a Druhé knihy Mojžíšovy, následující kapitoly 

zachycují autorčin výběr syžetu ze zbytku biblické předlohy. Z toho tedy jasně 

vyplývá, kde spatřovala těžiště své práce, a s jakou tematikou chtěla seznámit 

dětské čtenáře. 

Přestože Renáta Fučíková čerpala z Kralické bible vydané v 19. století. Je 

zajímavé, jak je výběr syžetu u autorky pozoruhodně shodný se syžetem u 

spisovatele Lea Pavláta. 

U Renáty Fučíkové je mimořádné, že musela rozsah jednotlivých kapitol 

přizpůsobit velikosti ilustrací, které zabírají téměř dvě třetiny každé stránky. 

Text nikdy nepřesahuje na další stranu, aby měl čtenář stále možnost 

pozorovat ilustraci, která je nedělitelnou součástí autorčiny literární představy. 

Pokud ilustrace zabírá dvoj stranu, je pro text vyhrazeno na každé straně 

pouze šest řádků. Z tohoto přesného členění každé stránky se autorka nikdy 

neodchyluje. Obě knihy vypadají na první pohled velmi zajímavě. Je patrné, 

že Vyprávění ze Starého i Nového zákona patří neoddělitelně к sobě. Autorce 

se tím splnil záměr vytvořit knihu, která zaujme celou rodinu, budou ji číst 

děti se svými rodiči. 

Příběhu o Mojžíšovi věnuje Renáta Fučíková pět kapitol: 

29. Utrpení Izraelců v Egyptě 

30. Mojžíšovo nalezení 

31. Mojžíš a hořící keř 
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32. Boží rány dopadají na Egypt 

33. Mojžíš vede svůj svůj lid přes Rudé moře 

3 .1 Tematický plán 

Spisovatelka vystupuje v roli autorského vypravěče a vypravuje v er formě. 

Každá kapitola tvoří tematicky uzavřený celek. Přestože má autorka 

к dispozici pro text předem vymezený prostor, v krátkém úseku, na několika 

řádcích, je syžet naplněn. 

Všemi jmenovanými kapitolami procházejí jako dvě hlavní postavy Bůh a 

Mojžíš. Bůh neomylně provází a řídí Mojžíše v naplnění jeho obtížného 

životního úkolu. Sám je pevnou řídící autoritou. Dalšími hlavními postavami 

jsou členové rodiny vládců Egypta, starý a mladý faraón a faraónova dcera, 

Mojžíšovi sourozenci. Vedlejšími postavami jsou Izraelci a egyptský lid. 

Jejich vztahy jsou pochopitelně velmi nepřátelské, tak jako je nesmiřitelný 

vztah Mojžíše vedeného Bohem a vládců Egypta. 

Jednotlivé postavy charakterizuje Renáta Fučíková přímo. Například pyšný 

faraón, krutý faraón. Nepřímo charakterizuje především Mojžíše, který se 

v dialozích s Bohem proměňuje z bázlivého, zbabělého člověka, který 

v prchlivosti i vraždí, v cílevědomou a silnou osobnost - vůdčí typ. Tato 

hlavní postava prochází dynamickým vývojem, který je velmi výstižně 

charakterizován. Bůh, další hlavní postava, jedná rozhodně a neomylně; tak se 

projevuje v dialozích s Mojžíšem, jeho nadpřirozené chování je zřejmé v celé 

ukázce. 

Protipólem je chování faraónů, kteří jsou úskoční a věrolomní, což se 

silně projevuje v jejich chování. Jedině faraónova dcera se při záchraně 

Mojžíše zachová jako citlivá lidská bytost. Postava Miriam, Mojžíšova sestra, 

vstupuje do bratrova osudu dvakrát. Jednou ho jako chytrá dívka vrací do 

náruče matky, podruhé zpívá a hraje při oslavě vysvobození Izraelců 

z otroctví. 

Přestože Renáta Fučíková měla malý prostor pro text, dokáže poutavě 

vyprávět Mojžíšův příběh a přesvědčivě charakterizovat všechny postavy i 

v jejich vývoji. 

29 



Popis prostředí je potlačen právě na úkor vyprávění Mojžíšova příběhu, ale 

právě tady se projevuje dokonalá propojenost Fučíkové - spisovatelky a 

Fučíkové - ilustrátorky. Svými ilustracemi dokáže čtenáři přiblížit prostředí 

děje lépe, než by to udělala psaným slovem. Text a ilustrace jsou vždy na 

jedné straně, aby měl čtenář obě složky stále před očima. Děj příběhu má 

chronologickou časovou posloupnost a plně se ztotožňuje s biblickou 

předlohou. 

3. 2 Jazykový plán 

Spisovatelka podává některé dramatické události jen pomocí monologů a 

dialogů. Například: „Proto faraón rozhodl: ,Zotročím Izraelce. Budou mi 

sloužit. Umořím je tvrdou prací, aby byli slabí a nemohli nám odporovat'." 

(Fučíková, R., 1996, příběh 29) 

Text není členěn na odstavce. Přímá řeč není oddělena, jak je to v beletrii 

běžné. Je začleněna přímo do textu. Několik vět, které spolu významově 

souvisí, je vždy odděleno zvláštní grafickou značkou - černým kosočtvercem, 

(viz příloha č. 1) U žádného z autorů jsem se s tímto nesetkala. Předpokládám, 

že tím nahrazuje grafické rozčlenění textu. 

Základní výstavbu děje příběhu charakterizují názvy jednotlivých kapitol. 

Autorka pracuje formou úsporné zkratky, každé slovo, každá věta má svůj 

význam, přímá řeč charakterizuje jednotlivé postavy a posouvá děj. Poslední 

věta nebo krátké souvětí na konci kapitol jsou vždy významově nej důležitější 

a děj v nich graduje. Nová kapitola vždy začíná chronologickým posunem. 

To je způsob, jímž autorka Renáta Fučíková kompozičně jako vypravěčka 

provází čtenáře biblickým příběhem. 

Přestože Fučíková patří к současným autorům, je na jejím zpracování 

viditelná snaha, aby bylo patrno, že pracovala s historickou předlohou a text 

působil archaicky. Například: Takto oděni, pojezte beránka. Nebo: A uviděl 

faraónovu dceru, kterak se prochází. 

Autorka užívá dnes už nepoužívaných slov: opánky, veřeje, kojná, vyňal, 

počala, zželelo se. 
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Z jazykového hlediska je pozoruhodné, jak užití repetice zesiluje 

významový obsah textu, více vynikne síla a hrůza pohrom. Například ve větě: 

„Seslal také mračna much, mračna komárů a mračna kobylek." (Fučíková, R., 

1996, příběh 32) 

Podobně působí i stručný výpis božích ran, jimiž Bůh trestá faraónův lid. 

Renáta Fučíková zjednodušila popis ran nejvíce ze všech autorů biblických 

příběhů. Vše shrnula takto: „Seslal tedy Bůh na Egypt krupobití, mor a tmu." 

(Fučíková, R., 1996, příběh 32). V textu působí dramaticky a úsporně výčet 

imperativů. Například: „Oblečte pláště, obujte opánky, vezměte hole." 

(Fučíková, R., 1996, příbčh 32) 

Dalším jazykovým prostředkem, který autorka používá, je přirovnání. Srdce 

faraóna, který byl zlý a necitlivý, přirovnala ke studenému kameni. 

3. 3 Kompoziční plán 

Podle mého názoru je práce Renáty Fučíkové velmi zdařilá. Kompozice 

příběhu je umně vystavěna. Autorka přesvědčivě charakterizuje postavy a 

užívá bohaté jazykové prostředky. 

Je pochopitelné, že pokud chtěla dodržet i rozvržení textové a ilustrační 

složky, musela své texty hodně redukovat, často se vyjadřovat zkratkou a 

popis prostředí nahradit výstižnou ilustrací. 

Zaujalo mě, že zcela vynechala číslování stran, které se běžně používá. 

Očíslované jsou pouze názvy stran či dvoustran. 

Autorka mi při rozhovoru potvrdila, že těžištěm její zdařilé adaptace je 

výtvarná složka, kterou se budu podrobněji zabývat ještě v další části své 

práce. 
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4. EDUARD PETIŠKA 

PŘÍBĚHY, NA KTERÉ SVÍTILO SLUNCE 

Poslední vydání knihy Příběhy, na které svítilo slunce, vyšlo s ilustracemi 

malíře Jindry Čapka. Předchozí vydání ilustroval Karel Teissig. Kniha je 

připsána památce Bedřicha Hrozného a Františka Lexy. Podtitul knihy Báje a 

pověsti napovídá, že se netýká jen biblických příběhů, ale i dějin starověkých 

národů Egypta a Mezopotámie. 

V knize je 28 příběhů. První až jedenáctý příběh vypravuje dějiny se 

starého Egypta. Dvanáctý až čtrnáctý příběh se týká starověké Mezopotámie. 

Patnáctý až dvacátý osmý příběh se týká dějin Izraele. V obsahuje kniha také 

graficky rozdělena do tří částí. U každé z nich je národní symbol. Symbolem 

Izraele je sedmiramenný svícen, který je znázorněn u patnáctého příběhu. 

Na rozdíl od Ivana Olbrachta i Renáty Fučíkové nevycházel Eduard Petiška 

při adaptaci bible pouze ze Starého zákona. Jak sám v úvodu knihy uvádí: 

„Hebrejské bájesloví a pověsti žily a proměňovaly se v ústech vykladačů i za 

našeho letopočtu. V knize, která leží před vámi, bylo přihlédnuto i к novějším 

dodatkům a výkladům, neboť židovská tvořivost nezemřela s počátkem 

našeho letopočtu. Tím se tato kultura liší od mrtvých kultur staroegyptské a 

mezopotamské." (Petiška, E., 2003, s. 13) 

Vzorem pro Petiškovu práci byli zřejmě autoři, kteří adaptovali biblické 

příběhy před ním. Po stránce obsahové je velice pravděpodobné, že Petišku 

Olbrachtova kniha zajímala, protože když uvážíme, z kolika příběhů Ivan 

Olbracht vybíral, bylo by zvláštní, kdyby oba dva měli stejný názor na výběr 

jednotlivých příběhů. 

Olbrachtovo zpracování se velice pevně drželo předlohy v bibli. Přesně 

kopírovalo průběh Mojžíšova života od narození až do smrti. Stejnou zásadu 

dodržel i Eduard Petiška, ale kvůli zlidštění celého příběhu vložil další 

motivy. 

Na knize Eduarda Petišky se mi líbí, že čtenářům usnadňuje situaci tím, že 

pod nadpisem příběhu stručně charakterizuje obsah báje. Například Mojžíšův 

příběh, který Ivan Olbracht popsal ve čtyřech kapitolách: Mojžíš, Desatero 

Božích přikázání, Lid nestatečný a Mojžíšova smrt, spojil Petiška do jednoho 
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příběhu, který uvedl takto: „O Mojžíšovi, egyptských ranách a dlouhé 

strastiplné cestě do země zaslíbené." (Petiška, E., 2003, s. 113) V úvodu autor 

uvádí, že egyptské příběhy jsou zpracovány podle překladů ze starých papyrů, 

podle zlomků i úryvků různých písemných památek i podle zpráv a pověstí 

starověkých řeckých spisovatelů. 

4.1 Tematický plán 

Vyprávění je v er formě. Hlavními postavami příběhu jsou Jahve, faraón, 

Mojžíš a bratr Áron. Jako vedlejší postavy vystupují Josef, rádci, stráže, 

faraónova dcera, Mojžíšova sestra, anděl, kouzelník Bilám, mouřenínský král, 

pohanský kněz Jitró a jeho sedm dcer, midjánští pastýři, izraelská stařena, 

Amalek, obr král Og. 

Autor používá spíše nepřímou charakteristiku. Z chování postav lze lehce 

přijít na to, jaký mají charakter. Například egyptské ženy, které chodily za 

izraelskými matkami a podle „žvatlání" dětí zjišťovaly, jestli izraelité ukrývají 

nějaké děti, byly podlé a kruté. Matka Mojžíše byla díky svému nápadu poslat 

chlapce po vodě v košíku vynalézavá, chytrá a obětavá. Bůh všemocný. 

Svými kouzly pomáhal izraelskému lidu. Poprvé například při záchraně 

Mojžíše vyloveného z řeky. Dále důvtipná Mojžíšova sestra, která nabídla 

faraónově dceři, že najde chůvu pro chlapce a přivedla matku. Faraón zlý, ale 

zároveň nejistý a bojácný. Když neví, jak se rozhodnout, nechá si radit od 

kouzelníka nebo od rádců. Kouzelník Bilám vzbouřil mouřenínský národ proti 

králi a sám se zmocnil vlády. Přivlastňuje si, co není jeho a umí lidi přesvědčit 

o své pravdě. Mojžíš trpitel, nesnesl bezpráví a pomáhal lidem. Už tím, jak 

Eduard Petiška popisuje jeho narození, je jasné, že bude vládnout něčím 

nadpřirozeným. „Při jeho narození se naplnil dům jasným světlem, tak 

jasným, jako by slunce a měsíc spojily svou záři a svítily najednou." (Petiška, 

E„ 2003, s. 113) Mojžíš v podání Eduarda Petišky také špatně mluvil, protože 

se v dětství popálil o horký uhlík. Kvůli pravdě byl zavřen na deset let ve 

vězení a přežil jen díky jedné z dcer mouřenínského krále, která mu nosila 

jídlo a vodu. Když pomáhal lidu izraelskému, musel často poslouchat jejich 

výčitky. Navíc jim musel stále dokazovat, že jim chce pomoct. Velikost obra 

Óga je vyjádřena hlavně materiálem - železem, které ho jediné unese. 
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Prostředí Egypta je plasticky vylíčeno autorem hned v úvodu knihy. 

Eduard Petiška popisuje krajinu Egypta a řeku Nil, okolo které rostou stonky 

papyru. Dále evokuje faunu, která v Egyptě žije, opice, krokodýly, hrocha. 

Vysvětluje, z čeho a proč se staví pyramidy. Přímo v příběhu je popsána 

honosnost paláce, kde žije faraón. Je naznačena jeho nedobytností. Hlídají ho 

mladí lvi, takže se к němu žádný smrtelník nedostane. Autor se více zaměřuje 

na dění a konflikty než na dekadentní popis prostředí. 

Děj se odehrává v Egyptě. Izraelský lid je utlačován, ale i přes útlak je 

Izraelitů stále víc a faraón dostane strach. Nechá tedy na radu svých rádců 

pobít všechny izraelské chlapce. Eduard Petiška vypráví v příběhu, jak 

egyptské ženy prohledávaly obydlí a zjišťovaly, kdo skrývá děti. Narození 

Mojžíše popisuje jako něco zvláštního. Faraónova dcera, která našla Mojžíše, 

ho zachránila proto, že uvěřila v jeho neobyčejnost, když jí díky němu zmizela 

ošklivá vyrážka. Eduard Petiška čtenářům vysvětluje, jak se jméno Mojžíš 

správně vysvětluje hebrejsky - Móšé. Další důležitou událostí je chvíle, kdy 

Mojžíš jako dítě strhne faraónovi z hlavy korunu. Tento motiv si Petiška 

vymyslel, není v bibli. Kouzelník Bilám vymyslel zkoušku, kdy nabídnou 

malému dítěti žhavý uhlík a drahokam. Když se Mojžíš rozhodoval, po čem 

sáhnout, zasáhl Jahve, který poslal anděla, aby vedl jeho ruku к uhlíku. 

Zachránil mu tím život. К motivu se autor vrací, když se Mojžíš Jahvemu 

vymlouvá, že mluví obtížně. Když vyrostl, zastal se izraelského muže a zabil 

Egypťana. Utekl do země mouřenínů. Část o mouřenínské zemi, kde ovládl lid 

kouzelník Bilám, je dalším Petiškovým oživením příběhu. Mojžíš se stal 

králem mouřenínů, dokud nedospěl syn mouřenínského krále. Moudře jim 

poradil, ať vyhledají v lese čapí mláďata a ochočí je. Pak je nechali 

vyhladovět a zaútočili jimi na část hradu, kterou hlídali hadi. 

Při putování došel do země midjánské, kde ho nechal pohanský kněz Jitró 

zavřít i přesto, že pomohl jeho dcerám. Deset let mu jedna z dcer nosila 

potajmu jídlo a pití. 

Jednou z nejdůležitějších částí je zjevení Jahveho Mojžíšovi prostřednictvím 

hořícího keře. Nejdříve se Mojžíš vymlouval, že mu lidé neuvěří, ale Jahve 

dodal jeho holi kouzelnou moc. Hůl se proměnila v hada, ponořením do vody 

ji změnila v krev a dotkla - li se těla, zdravé se stalo malomocným. 
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Deset ran egyptských spisovatel zjednodušil a mírně pozměnil. Nejdříve 

egyptskému lidu proměnil Áron (Mojžíš nechtěl, protože ho voda zachránila) 

vodu v krev. Druhou ranou byly žáby, které pokryly celou zemi. Při třetí ráně 

lidi obtěžovali komáři, mouchy a vši. Další ranou jsou dravá zvěř, dobytčí 

mor, kroupy a mračna kobylek. Následovala rána, kdy byl Egypt zahalen do 

tmy. Zde autor vysvětluje, proč se opravdu husté tmě říká egyptská tma. 

Poslední ranou bylo zabití prvorozených, kdy si Izraelité pomazali dveře 

beránčí krví, aby anděl poznal, kde zabíjet nemá. 

Problém byl s kostmi Josefa, které Izraelité nemohli najít. Egypťané věděli, 

že bez nich neodejdou, a tak je ukryli do Nilu. Izraelská stařena Mojžíšovi 

prozradila, kde jsou. Mojžíš rozbil Josefův pohár na čtyři kusy. Načrtl lva, 

orla, býka a člověka. Pak je postupně vhazoval do Nilu a rakev se vynořila 

z vln. 

4. 2 Jazykový plán 

Eduard Petiška je opravdovým mistrem vypravěčského umění.Využívá 

bohatství českého jazyka. Svoje vypravování prokládá velmi často přímou 

řečí, používá mnoho obrazných pojmenování - personifikaci, metaforu a 

přirovnání. 

Příkladem může být obrazné pojmenování ve spojení s vodou. Nezáleží na 

tom, zda popisuje vodu božského Nilu, nebo vodu moře, které se stalo 

Egypťanům hrobem. 

„Teprve teď se hladina pohnula, vlny se vzpěnily a voda se otevřela jako květ, 

když se rozvíjí, a vynesla na povrch Josefovu rakev."(Petiška, E., 2003, s. 

120) 

Ve stejném příběhu je dramatické líčení přechodu Izraelských přes 

rozdělené moře, které způsobil Mojžíš, když zvedl svou hůl. Působivé líčení je 

vlastně klíčovým motivem celého Mojžíšova příběhu. 

„Voda se vzpěnila, vlny se polekaly, ustoupily a moře ukázalo své dno. Voda 

se rozestoupila a stála bez hnutí, jako by zmrzla. V moři povstalo dvanáct 

vysokých stěn a mezi nimi se ukázaly cesty." (Petiška, E„ 2003, s. 120) 

35 



I v této ukázce autor použil pěkného přirovnání - stála bez hnutí, jako by 

zmrzla. 

Ke zvýšení napětí autor užil i nápadité personifikace - vlny se polekaly, moře 

ukázalo cestu, voda ulehla. 

Vyvrcholením je zkáza neporazitelného egyptského vojska v moři. 

„Mojžíš vztáhl opět ruku s holí nad moře a vodní zdi se začaly bortit a pukat, 

řinoucí se voda zavalila faraónovo vojsko, ulehla na jeho vozy a jezdce, vlny 

se spojily v hladinu a moře se zavřelo stejně rychle, jak se 

rozestoupilo."(Petiška, E., 2003, s. 120) 

I z této poslední ukázky je patrno, jak bohaté výrazové prostředky dokázal 

autor využít při líčení vodní zkázy. 

Motiv smrti nalezené ve vodě má svůj počátek ale již v úvodu příběhu, kdy 

jsou do Nilu házeni všichni izraelští chlapci. 

„Slídili v ulicích, prohledávali domy a brali chlapce plačícím matkám a 

odnášeli je к Nilu. Podle králova rozkazu našli chlapci v nilských vodách 

smrt."(Petiška, E„ 2003, s. 113) 

Motiv vody se tak prolíná celým Mojžíšovým příběhem o vyvedení 

vyvoleného národa z Egypta. 

V textu jsou často i metafory, například: „Nil je otcem egyptské úrody." 

(Petiška, E„ 2003, s. 119) 

Skutečnost, že Nil je zárukou a podmínkou úrody, je vyjádřena tímto 

spojením. 

Významový vztah mezi plynoucím časem a jeho naplněním je jasně 

patrný v další ukázce, jedná se o neobvyklé spojení slov, které se nazývá 

metaforou tematickou: „Josefe, náš čas se naplnil." (Petiška, E., 2003, s. 193) 

Součástí personifikace je metaforické vyjádření: „Neštěstí vstoupilo pod 

faraónovu střechu." 

Samostatné přirovnání je užito, když Bůh Jahve dává Mojžíšovi příkazy: 

„Mojžíš vsunul ruku pod oděv na hruď, a když ji vytáhl, byla bílá jako sníh, 

malomocná."(Petiška, E„ 2003, s. 117) 

Poetické je i přirovnání, které je zároveň i vyjádřením míry: 

„Při jeho narození se naplnil dům jasným světlem, tak jasným, jako by slunce 

a měsíc spojily svou záři a svítily najednou." (Petiška, E., 2003, s. 113) 

Dalším prostředkem к zesílení významu je epizeuxis: 
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„Každý také nového krále obdaroval. Rozprostřeli před ním pokrývku a házeli 

na ni, co kdo měl drahocenného. Někdo zlatý prsten, někdo stříbrný peníz, 

někdo drahokam." (Petiška, E„ 2003, s. 115) 

Pro zesílení významu opakuje autor i celé věty: 

„Vytrubovali na trubky a volali: ,Ať žije král!Ať žije král!'" (Petiška, E., 

2003, s. 115) 

Někdy vkládá Eduard Petiška do textu i vlastní poučení: 

„Nikdo nehází kámen do studny, ze které se napil."(Petiška, E„ 2003, s. 118) 

V textu se objevují i vysvětlivky: 

„A zde, v pustině pod horou Oreb, neboli hebrejsky Chóreb, uviděl Mojžíš 

jednoho dne hořící keř." (Petiška, E„ 2003, s. 116) 

„Josef, dávný předek Izraelců, kdysi před svou smrtí prosil 

potomky."(Petiška, E., 2003, s. 119) 

„Podnes říkáme husté tmě egyptská tma." (Petiška, E., 2003, s. 118) 

V této ukázce je doloženo i básnické užití přívlastku - hustá tma. Takovéto 

výrazové prostředky v poměrně hojné míře, můžeme najít právě u Petišky. 

V jeho textu se vyskytují také archaismy, užívá jich však poměrně málo: 

„Namočte do jeho krve svazeček rostliny yzopu a pomažte krví veřeje 

domovních dveří." (Petiška, E., 2003, s. 119) 

Celé vypravování je bohatě proloženo přímou řečí: 

„ 'Kdo vás sem posílá?'zeptal se Árona a Mojžíše. 

Odpověděli: ,Posílá nás Jahve, izraelský bůh. Propusť izraelský lid, který 

v tvé zemi trpí'. 

Faraón řekl: ,Neznám vašeho boha. A Izraelce nepropustím'." (Petiška, E., 

2003, s. 118) 

Pro větší přehlednost textu jsou jednotlivé úseky promluvy na 

samostatných řádcích. 

Petiškův vypravěčský styl je velmi pestrý a výstižný. Čtenáře určitě zaujme 

svou přístupností a dětem se jistě líbí. 
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4. 3 Kompoziční plán 

Pro rozbor kompozičního plánu autora jsem také u Eduarda Petišky zvolila 

Mojžíšův příběh, který obsahuje 22. kapitola „O Mojžíšovi, egyptských 

ranách a dlouhé strastiplné cestě do země zaslíbené". Kompoziční postup 

Eduarda Petišky zachovává důsledně chronologický postup tak přesně, jak 

události Mojžíšova života líčí i bible. Na rozdíl od předchozích autorů 

přistoupil autor к převyprávění biblického příběhu velmi volně, pouze se jím 

inspiroval, ale velmi organicky zařadil do syžetu další motivy, které vytvořil 

ve své fantazii. 

Kompoziční rozbor Petiškovy adaptace prokazuje jeho vypravěčské 

mistrovství. Přestože se podrobně inspiroval biblickými příběhy, z nichž 

žádná fakta neredukoval, dokázal najít místa, kdy je možno od dějové linie 

odbočit, a biblický námět doplnil dalšími příběhy, které si představil sám ve 

své fantazii. 

Z biblických příběhů se mu podařilo vytvořit vyprávění tak, jak si 

předsevzal už v záhlaví své knihy. Petiška tím prokázal, že к biblickým 

příběhům není třeba přistupovat dogmaticky, ale lze je vlastním způsobem 

obohatit, tím je více přiblížit právě dětskému čtenáři. V tom je právě autor 

opravdovým vypravěčským mistrem a jeho adaptace je zralá, mnohotvárná a 

odlišná od ostatních porovnávaných adaptací. Je patrno, že autor důsledně 

dodržoval zvolený kompoziční postup. 

Příběhy, na které svítilo slunce opatřil Eduard Petiška předmluvou, v níž 

dětem velmi pěkně a didakticky promyšleně vysvětluje historické souvislosti 

vzniku příběhů. 

Na straně 13 píše, že hebrejské bájesloví a pověsti žily a proměňovaly se 

v ústech vykladačů i za našeho letopočtu. Hebrejské písemné památky byly 

přejaty i do křesťanské bible pod jménem Starý zákon a žijí tak podnes i 

mimo židovské náboženství ve všech křesťanských náboženstvích světa. 

To je vlastně i vysvětlením způsobu adaptace bible u Eduarda Petišky, i on 

vlastně svým vyprávěním oživil a změnil původní předlohu. 

38 



ČÁST TŘETÍ 

NOVÝ ZÁKON V PŘEVYPRÁVĚNÍ 

Nový zákon je sepsán ve 27 knihách se stejným tématem. Popisují život, 

učení a smrt Ježíše Krista jako skutečné historické postavy v teologickém 

pojetí, se kterou se autoři, evangalisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan setkali. 

Základ Nového zákona vznikl v 1. století našeho letopočtu. Zpočátku jejich 

opisy kolovaly mezi křesťanskými obcemi, které si je dále předávaly. Teprve 

církevní sněm ve 4. století je uznal a zařadil do kánonu posvátných knih 

Nového zákona. Kánonem rozumíme uznaný a závazný text. 

Základ Nového zákona tvoří čtyři evangelia. Evangelium pochází 

z řeckého eu - angeliá, což znamená dobré poselství či zvěst. Jsou typickým 

literárním útvarem bible. V ní se ještě vyskytují epištoly, což jsou dopisy 

určitého apoštola církevním obcím, kde je vysvětlena historie prvotní církve. 

U autorů jednotlivých evangelií se často hovoří o práci redakční, nikoliv 

přímo tvůrčí, protože své práce použili nejen svých vlastních prožitků, ale i 

tehdejších ústních i písemných pramenů. Každý z evangelistů musel 

rozhodnout, co si z všeobecně známých písemných faktů vybere a jak si je ve 

svém samostatném díle uspořádá. Pro kanonická evangelia je charakteristická 

střízlivost vyjádření a rychlý sled událostí, který je prokládán velmi často 

přímou řečí. Ta nahrazuje případné popisy. V tom spatřuji určitou návaznost, 

protože už autoři původních evangelií pracovali s náboženskými 

kanonizovanými texty, jež porovnávali a doplňovali je údajnými vlastními 

prožitky. Současní adaptátoři si také mohou vybrat, ke kterému zpracování 

biblické látky se přikloní, protože ani církev nikdy obsah čtyř evangelií nikdy 

nesjednotila a již po 16. století zůstávají v Novém zákoně v původní podobě 

a nikdo si nedovolil do jejich kanonizované podoby zasáhnout. První tři 

evangelia (Markovo, Matoušovo a Lukášovo) se dokonce nazývají synoptická. 

Synoptik je podle biblistů autor podobných evangelií. Čtvrtý evangelista Jan 

se hloubkou zpracování odlišuje a je i autorem prorocké Apokalypsy. 

Dalšími literárními druhy, které jsou použity v Novém zákoně, jsou 

vyprávění s charakterem zprávy, proroctví, kázání, chvalozpěvy, modlitby a 
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podobenství jako didaktický prvek. I tyto složky Nového zákona jsou v různé 

míře použity v novodobých adaptacích. 

Toto základní seznámení s problematikou je východiskem pro hodnocení 

novodobých adaptací Nového zákona. Přestože se jedná o teologickou 

záležitost, platí zde všechny zákonitosti tvorby literárního díla a lze je 

objektivně hodnotit jako literární předlohu pro adaptace. V další části své 

práce se pak pokusím postihnout úroveň jednotlivých adaptací této části 

bible. 
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1. JAROSLAV DURYCH 

Z RŮŽE KVÍTEK VYKVET NÁM 

PŘÍBĚHY NOVOZÁKONNÍ PRO MLÁDEŽ 

Adaptace Starého zákona od Ivana Olbrachta nazvaná Biblické příběhy a 

adaptace Jaroslava Durycha Z růže kvítek vykvet nám vyšly v roce 1939 těsně 

před začátkem druhé světové války v nakladatelství Melantrich v edici 

Pokladnice královská. Obě vznikly na objednávku nakladatelství a byly 

koncipovány к rytinám Gustava Doré. 

Oba autoři, Olbracht i Durych, byli v té době již uznávaní spisovatelé. 

Přesto Biblické příběhy dosáhly mnohem většího věhlasu a dostalo se jim pěti 

dalších vydání, Durychův Z růže kvítek vykvet nám vyšel dosud jen dvakrát. 

Určitou úlohu v tom jistě hrál i ten fakt, že Jaroslav Durych neměl po roce 

1948 z politických důvodů prostor pro vydání této knihy. I syžet Starého 

zákona dává autorovi větší prostor pro vyprávění dramatických příběhů s 

epickým dějem. V Novém zákoně je situace pro adaptující spisovatele 

náročnější, protože podstatnou část tvoří čtyři verze kanonického textu, 

popisujícího biografii Ježíše Krista. Celý Nový zákon pak je složen z mozaiky 

různých literárních druhů, které je velmi nesnadné převyprávět pro děti. 

Durychova adaptace Nového zákona se skládá ze 14 kapitol, z nichž první 

shrnuje obsah Starého zákona, a dalších 13 kapitol již zpracovává 

novozákonní tematiku. 

Jaroslav Durych neuvádí v záhlaví jednotlivých kapitol, z jaké části 

biblických spisů se v těchto kapitolách inspiroval. Pokládám to za důležité, 

proto jsem si tato fakta dohledala přímo v bibli. 

1. Starý zákon 

2. Mládí Mariino (Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Lukáše) 

3. Anděl Páně (Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Lukáše) 

4. V Betlémě (Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Lukáše) 

5. V Egyptě (Evangelium podle Matouše) 

6. V Nazaretě (Evangelium podle Lukáše) 
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7. Předchůdci Páně (Evangelium podle Lukáše, Evangelium podle Matouše, 

Evangelium podle Marka) 

8. Prorokem ve své vlasti (Evangelium podle Matouše, volný výběr 

z evangelií) 

9. Vyvolení apoštolů 

10. Nový zákon (volný výběr z evangelií) 

11. Úklady farizeů (volný výběr z evangelií) 

12. Syn Boží před Židy (všechna čtyři evangelia) 

13. Ukřižování (všechna čtyři evangelia) 

14. Oslavení (všechna čtyři evangelia, Skutky apoštolů) 

Z přehledu vyplývá, že Durych ve své adaptaci použil jako inspiraci všech 

čtyř evangelií a vytvořil z nich kompaktní příběh. Pouze Jaroslav Durych se 

snažil spojit obě části bible, Starý a Nový zákon, i formálně, proto se v 1. 

kapitole pokusil shrnout nej důležitější části Starého zákona. 

Nedodržel však vypravěčský styl, protože příběhy prokládá výklady, které 

narušují dramatický děj, a to určitě celistvosti kapitoly neprospělo. Z bohatého 

epického příběhu, který bible přináší, zvolil Abrahámovu zkoušku, již povýšil 

na základ bible, a zbytek kapitoly tvoří příběh Mojžíšův. Durych některá fakta 

předjímá a svým výkladem, který nesouvisí s momentálním dějem, přebíhá 

chronologicky к Novému zákonu. 

„A jako beránek velikonoční byl obětován za vysvobození Židů z Egypta, tak 

Syn Boží byl později obětován, aby svou krví spasil celý svět." (Durych, J., 

1939, s. 6) 

Zpracování první kapitoly je v souladu s tradiční křesťanskou naukou, 

která vlastně chápe a vykládá nejstarší dějiny vyvoleného národa, o němž se 

píše ve Starém zákoně, jako čekání na příchod Ježíš Krista. 

Obdobným způsobem postupuje Durych i v následujících kapitolách, jak jsem 

je uvedla v úvodu rozboru Durychovy zakladatelské adaptace. Velkou 

pozornost věnuje popisu historické i politické situace zemí, v nichž se 

události odehrály. Například: 

„V Judsku se bouřili Židé proti Archealovi tak dlouho, až byl Archelaus na 

žádost Židů zbaven trůnu a na jeho místo dosazen římský místodržící. Tak 
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ztratila země judská poslední zbytek své samostatnosti čili podle předpovědi 

Jákobovy byla odňata berla od Judy." (Durych, J., 1939, s. 23) 

Při porovnávání předlohy a adaptace jsem zjistila, že Durych často užil jen 

velmi krátký motiv z bible a dále pracoval s dalšími náboženskými 

teoretickými spisy. Autor to uvádí i v ediční poznámce v závěru knihy takto: 

„K líčení některých příběhů bylo užito Brentanových knih ,Život Panny 

Marie' a ,Přehořké umučení Našeho Pána Ježíše Krista'." To vysvětluje 

náročnost a složitost některých částí textu. Durycha zřejmě příliš ovlivňovalo i 

to, že kniha je určena pro mládež, a tak místo vypravování užívá běžných 

didaktických postupů: výkladu, popisu a komentáře. 

Po přečtení knihy Z růže kvítek vykvet nám jsem došla к názoru, že 

nejzdařilejší, z pohledu dětského čtenáře, budou zřejmě poslední tři kapitoly. 

Autor se zde nejvíce držel novozákonní předlohy, užívá současné vyjadřovací 

prostředky. Jeho adaptace se v této části nejvíce blíží obsahové stránce bible. 

Pro porovnávání adaptací Nového zákona jsem si po úvaze vybrala část, 

která zachycuje nej důležitější zlom Ježíšova příběhu, kdy po jeho smrti a 

uložení do hrobu nastává zmrtvýchstání. 

1.1 Tematický plán 

Poslední kapitola Durychovy adaptace s názvem Oslavení je vlastně 

vyvrcholením celé knihy. V předchozích kapitolách se čtenáři postupně 

dozvídali o Ježíšově neobyčejném životě a smrti, nejsilnějším motivem však 

je jeho zmrtvýchvstání neboli vzkříšení a nanebevzetí. 

Autor příběhu vystupuje jako vypravěč v er - formě. Do dramatického děje 

příběhu vstupuje vlastními úvahami a dalšími poznatky, které se v bibli 

nevyskytují. Typická je autorova úvaha před Kristovým slibem v závěru 

knihy. 

„Statečně trpěli a statečně prolévali svou krev к slávě toho, který byl 

ukřižován, aby spasil svět a který přijde, aby soudil svět. Po nich činili to 

jejich nástupci, a tak v slávě a protivenství bude se šířit království Boží 

neustále po všem světě." (Durych, J., 1939, str. 104) 

Hlavními postavami jsou zde Ježíš Kristus, Bůh, apoštolové. Vedlejšími 
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postavami jsou andělé, ženy Maria Magdalena, Maria Jakobova a Salome, 

žoldnéři a občané mnoha zemí, nábožní muži ze všech národů světa. 

Příběh pojednává o tom, jak se postupně apoštolově i řadoví občané 

dozvídají o Kristově nesmrtelnost a jaké důkazy tomu nasvědčují. V závěru 

příběhu se hovoří o šíření křesťanství a příbězích ze života Ježíše Krista. 

Tato poslední kapitola knihy přinesla autorovi velkou možnost dokázat 

vypravěčskou obratnost, jak zvládá charakteristiku jednotlivých postav. 

Vždyť jejich jména, skutky i povahové vlastnosti jsou často v příslovích, 

přirovnáních i běžné řeči užívána jako synonyma, která chápou i lidé bez 

teologického vzdělání. Například spojení „nevěřící Tomáš", které 

charakterizuje člověka nedůvěřivého, opatrného. Promluva Ježíše 

к Tomášovi: 

„Vlož prst svůj sem a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou a vlož ji v bok můj! A 

nebudiž nevěřící, ale věřící." (Durych, J., 1939, s. 100) 

V tomto případě jde o přímou charakteristiku, protože se jedná o popis 

postavy přímou řečí jiné postavy, která je i tímto způsobem sama 

charakterizována. 

V mnohem větší míře užívá Durych charakteristiky nepřímé. Z řeči, kterou 

pronesl apoštol Petr, jsou patrny Jidášovy vlastnosti: 

„Ten zajisté obdržel pole za mzdu nepravosti a oběsiv se, rozpukl se na dvé, a 

vyhřezla všecka střeva jeho." (Durych, J., 1939, s. 103) 

Toto je pochopitelně i odkaz i na kapitolu Syn Boží před Židy, kde je 

zpracováno téma Jidášovy zrady. Jméno Jidáš je synonymem pro úskočného, 

lstivého člověka, proto se užívá slovo jidáš i v přeneseném smyslu slova. 

Souvislost mezi pojmy Jidáš a jidáš je patrná i pro dětského čtenáře. 

S nepřímou charakteristikou se setkáme i u dalších postav apoštolů. Čtenář 

se s nimi seznamuje většinou z dialogů s Ježíšem. Jejich postavy procházejí 

vývojem, kdy se po vyvolení stávají z obyčejných lidí (například rybáři či 

pastevci) apoštoly, kteří šíří křesťanské učení. Vedlejšími postavami jsou 

milující matka a další obětavé ženy, dva poutníci. Vojáci a občané jsou 

postavy poslušné a podřízené, jak je patrno z jejich jednání. 

Základní tematickou osnovu vystihují tyto části: 

Ženy u hrobu po vzkříšení 

Ježíšova zjevení 
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Rozloučení s apoštoly, nanebevstoupení 

Matouš dvanáctým apoštolem 

Seslání Ducha svatého v ohnivé podobě 

Závěrečné vyznění kapitoly Oslavení určitě vyznívalo aktuálně v době 

svého vzniku, těsně před započetím 2. světové války a nástupem fašismu. 

Český čtenář určitě dobře pochopil odkaz poslední věty před Kristovým 

slibem: „A v dobách protivenství a utrpení a nebezpečí platí všem lidem pro 

útěchu Kristův slib: ,Aj, já s vámi jsem pro všechny dny až do skonání 

světa'." (Durych, J., 1939, s. 104) 

A těmito slovy vrcholí celá kapitola Oslavení. Tato slova završují význam díla 

Z růže kvítek vykvet nám Jaroslava Durycha. 

1. 2 Jazykový plán 

Originální název knihy zní Z růže kvítek vykvet nám. Většina adaptací 

nese takový název, aby bylo patrno, co je jejich obsahem. Durych použil část 

z písně Narodil se Kristus Pán, radujme se. Zajímavé je, že si nevybral první 

část, ale druhou, Z růže kvítek vykvet nám, což je metafora Marie - Ježíš, 

Růže - poupě, v tom je vidět neposkvrněnost, čistota rostlin. Tenhle nápad mě 

u Durycha překvapil, je jedinečný. V ohlasech na dílo Jaroslava Durycha je 

často užívána zkratka Kvítek. 

Když byl Jaroslav Durych vyzván к adaptaci Nového zákona, jistě si 

uvědomoval, jak obtížný úkol před sebou má. Nelze mu upřít velké množství 

teoretických teologických znalostí a jazykovou přípravu. Ta jistě měla 

podtrhnout autenticitu jeho práce. Pokud však měla být jeho adaptace určena 

mládeži, je snaha o „starobylost" textu na překážku porozumění. 

„ Nebojte se, neboť vím, že hledáte Ježíše Nazaretského, který byl ukřižován. 

Ale není ho tuto. Vstalť jest, jakož řekl. Pojďte a vizte místo, kde jej položili." 

(Durych, J„ 1939, s. 96) 

Durych s oblibou spojuje věty spojkami, které se dnes už příliš neužívají. 

Například: neb, kterak, jakož, pročež. „I šli někteří z našich ke hrobu a 

nalezli tak, jakož pravily ženy, ale jeho nenalezli." (Durych, J., 1939, s. 99) 

45 



Místo slovesného tvaru , je" používá výhradně ,jest", infinitiv vždy končí na 

ti. 

„A tu žádný z těch, kteří jedli, neopovážil se otázati ho, kdo jest." (Durych, J., 

1939, s. 100) 

Durych často text obohacuje i neobvyklými slovy vzniklými skládáním jako: 

jedenkaždý, dobrořečit, nemnohý. 

Durych převzal z bible i slova spřežková, jako je zmrtvýchvstání a 

nanebevzetí. 

Archaická jsou i slova farizeové, velekněží, loket (jako délková míra). 

Zajímavé je i užití repetice, která zesiluje význam a důležitost promluvy -

monologu: 

„Vstupuji к Otci svému а к Otci vašemu, к Bohu svému a Bohu vašemu." 

(Durych, J., 1939, s. 99) 

Pro Durychovu práci je typické i hromadění přechodníků v souvětí. 

„A oni, poklonivše se, vrátili se do Jeruzaléma s radostí velkou, chválíce Boha 

a dobrořečíce mu." (Durych, J„ 1939, s. 99) 

Text zpestřují přirovnání, která v textu slouží к popisu postavy: 

„Byl pak obličej jeho jako blesk a roucho jeho jako sníh." (Durych, J., 1939, s. 

96) 

Vypravování i přímou řeč oživuje neobvyklými citoslovci a částicemi: 

„A aj já s vámi jsem po všecky dni do skonání světa." (Durych, J., 1939, s. 

103) 

„Ó, blázni, a zpozdilí srdcem к věření všemu, co mluví proroci! Zdaliž 

nemusel těch věcí trpěti Kristus, a tak vejiti do slávy?" (Durych, J., 1939,js. 

99) 

„I což toto má býti." (Durych, J., 1939, s. 104) 

Z gramatického hlediska je užití jmenného tvaru přídavného jména velmi 

neobvyklé: 

„Jak to uslyšel Šimon Petr, hned si oblekl sukni, neboť při práci byl nah, 

skočil do jezera a ploval к Ježíšovi." (Durych, J., 1939, s. 100) 

Celkové zabarvení díla umocňují neobvyklé tvary slov a větné konstrukce: 

„I ukázali se jim rozdělení jazykové ohniví, kteří sestupovali na každého z 
к 

nich." (Durych, J„ 1939, s. 104) 
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Durych této výjimečné gramatické vazby použil к vylíčení sestoupení Ducha 

svatého, klíčového motivu celé kapitoly. Odstavec končí další ukázkou 

historického jazyka: 

„A tak byli oblečeni mocí z výsosti." (Durych, J., 1939, s. 104) 

Užití knižního jazyka působí v této části autenticky, ale podle mého názoru už 

přesahuje možnosti chápání dítěte. Odpovídající text přímo v evangeliích je 

z hlediska jazyka jednodušší. 

1. 3 Kompoziční plán 

V celé knize Jaroslava Durycha je důsledně používán chronologický 

kompoziční postup. Využívá tradiční kompoziční postup syžetový, kdy je 

patrno,že tematická složka předcházející je důvodem pro tvorbu významů 

složky následující. Ježíšův život, tak jak jej zachytila evangelia, je popisován 

vlastně již od doby před jeho narozením, které bylo předpovězeno 

(zvěstováno), až po jeho umučení. Všechny vazby mezi motivy jsou logické, 

celý děj se odehrává v přímé časové posloupnosti. Časové údaje jsou 

zdokumentovány přesně, adaptace je důsledně zachovává. 

V tomto případě biografické prvky z Ježíšova života přesahují do historie 

lidstva, protože od jeho narození se počítá náš letopočet Podle údajů z bible 

byl Ježíš 3. den po ukřižování vzkříšen, po čtyřiceti dnech vstoupil na nebe. Je 

pochopitelné, že do této pevné chronologické kompozice jsou vkládány další 

motivy, jejichž význam Durych často domýšlí. V kapitole Oslavení vystupuje 

postava apoštola Petra, jehož příběh souvisí s minulostí, kdy zklamal, 

a budoucností, kdy za své chyby zaplatí. V bibli je jeho osud popsán 

samostatně, Durych minulost, současnost i budoucnost spojil a poučení vložil 

do úst Ježíše. 

„Když jsi byl mladší, opásal jsi se a chodíval, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, 

vztáhneš ruce své, a jiný tebe opáše a povede, kam ty nechceš!" (Durych, J., 

1939, s. 103) 

Toto autorovo poučení je záměrné a čtenáři se vysvětluje v dalším textu. 

„A tak Petr, který zapřel svého Pána, poněvadž se bál, aby nebyl usmrcen 

s ním, byl později ukřižován pro něho." (Durych, J., 1939, s. 103) 
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Tady už se Durych nedržel striktně předlohy. 

Při porovnávání s předlohou je zřejmé, že i když byla Durychovou inspirací 

bible, ve které se už po mnoho století dodržuje dělení evangelií na oddělené 

úseky, jež mají v nadpisu hlavní myšlenku, tak autor vypravuje poměrně 

obsáhlé kapitoly, které doplňoval z dalších mimobiblických pramenů a 

přidával vlastní úvahy. 

Název poslední kapitoly Oslavení mi připadá nevýstižný, protože Ježíšův 

příběh nesměřoval к nějaké oslavě, ale jednalo se spíše o jeho oběť a 

záchranu lidstva, které si to mělo teprve v budoucnu uvědomit. 

Zpracování knihy Jaroslava Durycha Z růže kvítek vykvet nám určitě ve své 

době splnilo svůj účel, autor se svědomitě snažil Ježíšův příběh opravdu 

vypravovat. Snad chtěl napsat dílo beletristicky obsáhlejší, než je samotná 

předloha. Přesto se dopustil některých nevyvážeností jak v kompozici, tak i 

ve výběru výrazových a stylistických prostředků. Jeho následovníci naopak 

zpracovávají biblické adaptace formou mnohem volnější, jejich práce se často 

stávají populárně naučnou literaturou a vytrácí se z nich pravé vypravěčské 

umění. Beletristické zpracování je spíše výjimkou, a proto si práce Jaroslava 

Durycha opravdu cením. 
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2. ZUZANA HOLASOVÁ 

PŘÍBĚHY Z BIBLE 

Zuzana Holasová je další z autorů, kteří se zabývali adaptací bible pro 

mládež. V roce 1991 vydalo nakladatelství Aventinum Příběhy z Bible, na 

nichž se podíleli Leo Pavlát, jenž převyprávěl Starý zákon, a Zuzana 

Holasová, která převyprávěla Nový zákon. O první části této knihy jsem již ve 

své práci psala. Celou knihu velice zdařile ilustrovala Hedvika Vilgusová. 

Uvedení autoři zpracovali adaptaci bible téměř padesát let po Ivanu 

Olbrachtovi a Jaroslavu Durychovi, v době po „sametové revoluci". Tehdy 

začala nakladatelství překotně vydávat knihy s náboženskou tematikou. Ale 

bylo zapotřebí posoudit také kvalitu adaptací, a právě proto jsem se rozhodla 

pro Pavláta a Holasovou. 

2.1 Tematický plán 

Zuzana Holasová si rozdělila vybranou látku ze všech 27 knih Nového 

zákona do dvanácti kapitol. V deseti kapitolách použila a beletristicky 

zpracovala čtyři evangelia, poslední dvě kapitoly zachycují život apoštolů 

Petra a Pavla. Ty adaptovala ze Skutků apoštolů, které jsou také součástí 

bible. 

Rozvržení jednotlivých kapitol: 

Co zvěstoval anděl Gabriel 

Jak Ježíš přišel na svět 

V Nazaretě a chrámu 

Ježíšovo putování 

O milosrdném Samařanu a ztraceném synu 

Ježíš uzdravuje 

Ježíšovy mocné činy 

Jidášova zrada 

Ježíšova smrt 
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Ježíš žije 

Apoštol Petr 

Apoštol Pavel 

Interpretaci novozákonních událostí zprostředkovává autorský vypravěč; 

ten uvádí čtenáře do děje popisem historických událostí a současně i do 

časových souvislostí. To je zároveň introdukce - uvedení do celkové 

problematiky. 

„Míjely roky a staletí a daleko na západ od Jeruzaléma mohutněla římská říše. 

Římané si podmanili sousední kraje a brzy opanovali i zemi, kde sídlil Boží 

lid. Na Davidův trůn dosadil římský císař krutého a bezohledného krále 

Heroda, v židovských městech šířili římští obchodníci pohanské zvyky." 

(Pavlát, L„ Holasová, Z., 1996, s. 193) 

Popis prostředí a postav je velmi úsporný, protože Zuzana Holasová si 

opravdu tak, jak si s Pavlátem předsevzali v úvodu nazvaném Než začnete 

číst, dala za cíl: „Spíše jen přiblížení některých příběhů, první seznámení a 

nahlédnutí. " (Pavlát,L„ Holasová, Z., s. 6) Potom ovšem v některých 

kapitolách beletristické zpracování ustupuje faktografii. Myslím, že 

rozvinutím popisu prostředí, místa a času by se zlepšila srozumitelnost textu a 

zvýšil by se celkový estetický prožitek čtenáře. 

Hlavní postavou celého příběhu Nového zákona je Ježíš Kristus. 

Vypravování z jeho života připomíná mozaiku složenou ze střípků čtyř 

evangelií. 

Pro porovnání adaptací jsem zvolila tu část, kdy Ježíš po své smrti znovu 

ožívá a prostřednictvím svých apoštolů začíná šířit křesťanskou víru. 

Tematicky zachycují tuto porovnávanou část Nového zákona vlastně tři 

kapitoly: 

Ježíš žije, 

Apoštol Petr, 

Apoštol Pavel. 

Celý Ježíšův příběh vypravuje Zuzana Holasová s odpovědným nadhledem 

spisovatele, který chápe souvislosti a hledí v příběhu dopředu. Svým 

vypravováním vlastně dokládá, že to, co bylo Ježíšovi nevyhnutelně 
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předpověděno, se také skutečně stalo. Vše umocňuje pochopení síly boží vůle 

a čtenáře přesvědčuje o pravdivosti Ježíšova příběhu. 

V konkrétně porovnávané části je hlavním hrdinou Ježíš v období, kdy už 

je vlastně nadpřirozenou bytostí, která přestála fyzickou smrt a stává se 

Mesiášem, vykupitelem lidstva do chvíle, kdy vlastně po čtyřiceti dnech 

opouští zemi, což se v církevní terminologii nazývá nanebevstoupení. 

Dalšími vedlejšími postavami jsou Bůh, Ježíšova matka Maria, ženy, které ho 

chtěly po smrti zaopatřit, apoštolově, dva pocestní, andělé. Autorce zcela 

splývají nadpřirozené a reálné jednající postavy. To pochopitelně к adaptaci 

biblického příběhu patří. Proto žádná z jednajících postav není 

charakterizována přímo, ale hlavním způsobem je charakteristika nepřímá. 

Časté je využití přímé řeči, například Ježíšovy monology./- ^ ph'toli^y 

„Řekl jim: ,Jsem velký král. Mám všechnu moc na nebi i na zemi a zůstanu 

s lidmi až do konce času'." (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 249) 

Podobně jsou charakterizovány i další vedlejší postavy. 

„Ale Tomáš se mračil a říkal: ,Nevěřím vám a neuvěřím, dokud ho nespatřím 

na vlastní oči a nedotknu se ran po hřebech a vojákově kopí'." (Pavlát, L., 

Holasová, Z., 1996, s. 248) 

Myslím, že i z těchto krátkých ukázek lze vyvodit Ježíšovy vlastnosti, jako 

jsou síla a obětavost, i Tomášovy vlastnosti, například nedůvěřivost. U žen, 

které spěchaly к Ježíšovu hrobu, lze odvodit soucit, zbožnost a obětavost. 

Obdobně autorka charakterizovala i další postavy: 

„'Dotkni se mě a už nepochybuj, že jsem živý'. Tomáš se rázem přestal 

mračit. Radostně vykřikl:,Ty jsi můj Pán a můj Bůh'." (Pavlát, L., Holasová, 

Z., 1996, s. 249) Dialogy jednotlivých postav odpovídají původní předloze. 

Takto se čtenář postupně seznamuje s postavami a jejich vnitřní 

charakteristikou Autorka se příliš nezabývá líčením prostředí, to je naznačené 

a patrné ze souvislostí. Časové zařazení j e v tomto příběhu všeobecně známé, 

proto se ho autorka musela striktně držet. 

„Byla neděle, první den po velkém svátku a třetí po Ježíšově smrti." (Pavlát, 

L., Holasová, Z., 1996, s. 246) 

„Čtyřicet dnů se zmrtvýchvstalý Ježíš setkával s lidmi." (Pavlát, L., Holasová, 

Z., 1996, s. 249) 
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Děj příběhu Ježíš žije 

Do tohoto časového rámce je vložen příběh o tom, jak lidé, kteří chtěli 

spatřit Ježíšovo mrtvé tělo, našli pouze prázdný hrob. Ježíš se zjevil ženám, 

které chtěly vonnými mastmi balzamovat tělo a spatřily i anděly v jeho hrobě. 

Ježíš se pak postupně setkává se dvěma poutníky, kteří spěchají do Emauz, i 

svými učedníky. Ty následovně různými zjeveními přesvědčil, aby jeho 

nesmrtelnost a vykoupení lidstva hlásali po celém světě. 

Apoštol Petr a apoštol Pavel 

Tyto dva poslední příběhy ještě dějově navazují na předchozí kapitolu 

Ježíš žije. Je zde motiv, kdy za dalších deset dní po nanebevzetí ohnivé jazyky 

vstoupily do domu apoštolů a ti začali mluvit cizími jazyky, aby mohli šířit 

křesťanství. V příbězích apoštolů Petra a Pavla zachovala Zuzana Holasová 

retrospektivní kompozici. To svědčí o její důkladné znalosti bible i 

vypravěčských schopnostech. 

2. 2 Jazykový plán 

Zuzana Holasová a Leo Pavlát jsou společnými autory adaptace Příběhy 

z bible. Přestože je Leo Pavlát mistrem vypravěčského umění a známým 

autorem mnoha knih a Zuzana Holasová byla dosud pro mě autorkou téměř 

neznámou, jsou obě části adaptace rovnocenné a vydařené. Jednotícím 

prvkem jsou pochopitelně i zdařilé ilustrace Hedviky Vilgusové, к nimž se 

ještě ve své práci vrátím. 

Holasová vypráví Ježíšův příběh s dokonalou znalostí tematiky moderním 

vypravěčským jazykem. Autorka používá bohatý synonymický slovník, 

málokdy se opakuje. Ježíše nazývá výrazy „Mistr" (Pavlát, L., Holasová, Z., 

1996, s. 248.), „můj Pán a můj Bůh" (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 249), 

„Ježíš Nazaretský" (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 251), „Nazaretský" 

(Pavlát, L., Holasová, Z„ 1996, s. 253), „Ježíš zNazareta" (Pavlát, L„ 

Holasová, Z„ 1996, s. 252), „Pán a Mesiáš" (Pavlát, L„ Holasová, Z., 1996, s. 

253), „Boží Syn" (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 253), „Mesiáš a Boží 

Syn" (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 254). Tyto výrazy jsou většinou 

v postavení přístavku. 
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V jazykovém plánu se neobjevuje příliš zastaralých slov. Pouze výjimečně 

například: kristovci (křestané), velerada, rozlítit se. 

Archaicky mohou na děti působit i slova z běžné náboženské terminologie. 

Sem patří výrazy jako velebit Boha, modlitebna, velekněz či farizeus. „A 

uvnitř leželo pohřební plátno." (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 246) 

Jiná slova a slovní spojení navozují výpravný a slavnostní dojem: 

„Copak nám srdce nehořela radostí, když s námi cestou hovořil?" (Pavlát, L., 

Holasová, Z., 1996, s. 247) 

„Někteří z učedníků se ulekli." (Pavlát. L., Holasová, Z., 1996, s. 249) 

„Až tě к němu přivedou, vlož na něj ruce, aby zase viděl." (Pavlát, L„ 

Holasová, Z., 1996, s. 254) 

Výstižně a dramaticky působí i celá souvětí. „Hukot naplnil celý dům, v 

místnosti se ukázaly jakoby ohnivé jazyky, a na každém jeden spočinul 

tamtéž." (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 250) 

Spojení ohnivé jazyky se vyskytuje přímo v bibli, ale ve spojení se spojkou 

jakoby působí spíše jako přirovnání. 

„V nesčetných městech obrovské říše římské Saul křesťanům říkal:,Opásejte 

se pravdou, obrňte pancířem spravedlnosti a na nohy nazujte opánky 

pokoje'." (Pavlát, L„ Holasová, Z., 1996, s. 256) 

V tomto případě se jedná o velmi zajímavé tematické matafory, kdy 

autorka ukazuje svou obrazotvornost a neotřelé vidění významových 

souvislostí. 

Používá i málo používanou předložku skrze. „Skrze ty muže způsobil Bůh 

zřejmý zázrak a kdekdo v Jeruzalémě o tom ví." (Pavlát, L., Holasová, Z., 

1996, s. 251) 

V závěru Příběhů z Bible vložila Holasová do úst Saulovi, který byl 

později přejmenován na Pavla, tato slova: 

„A nezapomeňte, že bez milosrdné lásky nejste vůbec nic. Láskaje trpělivá, 

laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, 

nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy. Ať se děje cokoliv, láska vytrvá." 

(Pavlát, L„ Holasová, Z., 1996, s. 256) 

Na této ukázce, která má přímou oporu v textu bible, který ovšem Zuzana 

Holasová zjednodušuje, je patrná účinnost repetice. Opakuje se zde slovo 

láska. Jsou zde navršena epiteta náležející, prohlubující a zesilující význam 
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slova láska, rovněž typická jsou pro tento text pří sudko vá jména v pří sudku 

jmenném se sponou. V závěru odstavce se totéž opakuje se slovesy 

v záporném tvaru. Celý tento krátký text je významově velmi bohatý a účelně 

využívá hojných možností jazykových prostředků. Zuzana Holasová dokázala, 

že její adaptace je zdařilým vyprávěním biblických příběhů a nejedná se o text 

encyklopedický. 

Někdy také používá autorka neobvyklou pádovou vazbu „Přesvědčil se, zda 

cestou nepoškodil list, kterým ho velekněz doporučoval přízni zdejších 

zákoníků, a chystal se vstoupit do města." (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 

254) Nebo stupňuje míru přídavného jména: 

„Vtom ho zalilo nesmírné světlo. Bylo jasnější než slunce (vyjádření míry, 

přirovnání) a z jeho středu vystoupila mužská postava. Vylekaný Saul padl 

tváří к zemi." (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 254) 

Tak dramaticky, velmi názorně a poeticky popisuje Holasová zjevení Ježíše a 

reakci Saula, který ho pronásledoval. 

2. 3 Kompoziční složka 

Ve své práci použila Zuzana Holasová chronologický kompoziční postup 

tak, jak je vlastně daný výběrem tématy z Nového zákona v Příbězích z Bible. 

Vycházela z evangelií, která začínají proroctvím o tom, že se narodí Mesiáš. 

Velmi hezky to vyjadřuje citát z úvodu Co zvěstoval anděl Gabriel: 

„On uková z mečů radlice a z kopí srpy, nenávist promění v lásku a křivdy 

v odpuštění." (Pavlát, L., Holasová, Z., 1996, s. 193) 

To je neotřelé metaforické znázornění božího úkolu na zemi. 

Tak postupně ukládá autorka do kompoziční osnovy jednotlivé příběhy od 

Ježíšova narození přes jeho dětství a dospělost do třiatřiceti let, kdy je 

ukřižován Pak následuje vzkříšení, nanebevstoupení a Ježíšův odkaz lidstvu. 
Ц& . . 

Tuto kompozici zachovali ostatní autoři adaptaci, protože chronologii příběhu 

nelze zaměnit. Rozdílný pak už je jenom výběr motivů, který si autor do 

osnovy vkládá. Holasová užila retrospektivní kompozici u posledních dvou 

kapitol Apoštol Petr a Apoštol Pavel. 

54 



3. RENÁTA FUČÍKOVÁ 

Vyprávění z Nového zákona 

Druhá část adaptace Bible pro děti, kterou napsala a ilustrovala Renáta 

Fučíková, se jmenuje Vyprávění z Nového zákona. Vyšla v nakladatelství 

Aventinum v roce 1997. 

Tuto knihu vytvořila autorka velmi podobným způsobem jako první díl, 

Vyprávění ze Starého zákona. I výtvarné zpracování odpovídá prvnímu dílu a 

nese nezaměnitelný autorský rukopis. Je velmi odlišné od ilustrací, které jsou 

součástí zakladatelských adaptací, a proto se jim věnuji ještě v závěru své 
ichl . 

práce. Právě u Fučíkové $e-jedn4 o tak těsné sepětí s textem, že je při rozboru 

nelze opomenout. 

Výstavba textjjl se skládá z celkem pětašedesáti krátkých kapitol a je 

z hlediska tematického výběru látky poměrně dobře vyvážený. Je patrno, že 

autorka velmi uvážlivě pracuje s předlohou a s jistotou vytváří syžet své 

práce. 

Rozsah kapitol je u Fučíkové předem přesně vymezen. Je zajímavé, že oba 

díly, přestože zpracovávají tak odlišný pramenný materiál, jsou téměř stejně 

rozsáhlé. Vyprávění ze Starého zákona je pouze o jednu kapitolu delší. 

V záhlaví každé kapitoly uvádí autorka výstižný nadpis, který je někdy 

jednoslovný, například u kapitoly číslo 58 je název Ukřižování, jindy volí 

celou větu, například u kapitoly 49 - Ježíš umývá nohy učedníkům nebo u 

kapitoly číslo 47 - Jidáš zrazuje Ježíše velekněžím. Přestože v textu užívá 

vždy čas minulý, v nadpisu vždy užívá přítomný čas. Nadpis je umístěn na 

stránce nad ilustračním obrázkem a ten je tak i opticky „vtažen" do textu 

kapitoly. 

Poměrně velkou část příběhu, celých deset prvních kapitol, věnovala 

autorka událostem, jež předcházely Ježíšovu narození, a líčení Ježíšova 

dětství. Námět čerpala z Lukášova a Matoušova evangelia, poznatky z obou 

pak kombinovala, jak je patrno z biblické předlohy, se kterou jsem si adaptaci 

porovnala. Tento vstup do Nového zákona se mi jeví z hlediska dětského 
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čtenáře velmi šťastný, protože Ježíšovo narození připomíná dětem vánoční 

příběh o narození Ježíška, který je známý i v rodinách, kde se s dětmi o 

náboženství jinak nehovoří. 

Dalších čtrnáct kapitol se zabývá Ježíšovým vystoupením na veřejnosti. 

Příběh začíná vlastně křtem v řece Jordán a končí Ježíšovým příjezdem do 

Jeruzaléma před velikonočními svátky. V dalších deseti kapitolách píše 

Renáta Fučíková o Ježíšových zázracích, která konal, a v dalších deseti 

krátkých úsecích zachytila spisovatelka část Ježíšových kázání a podobenství, 

která nemohou v adaptaci chybět, protože jsou pro Nový zákon 

charakteristická a nesou velmi silné emocionální a výchovné poselství. 

Závěr adaptace, vlastně již od 45. kapitoly - Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, 

je věnován Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání, což je podle církve v podstatě 

základ celého příběhu Nového zákona. Autorka mu věnovala podstatnou část 

závěrečné části knihy, čímž vlastně potvrdila svým výběrem, že pašijový 

příběh o sebeobětování Ježíše za život lidstva byl od počátku dějin církve 

chápán nejen jako těžiště a jádro evangelií, ale zároveň i celé bible. 

Pro porovnání jsem z díla Renáty Fučíkové vybrala část, která zobrazuje 

Ježíšův příběh od zmrtvýchvstání po třech dnech až po nanebevstoupení 

Ježíše Krista a šíření jeho odkazu dvanácti učedníky. V adaptaci autorky 

tomu odpovídají tyto kapitoly: 

61. Ježíšovo zmrtvýchvstání 

62. Zjevení Marie Magdalské 

63. Zjevení na cestě do Emaus 

64. Nanebevstoupení Ježíše Krista 

65. Seslání Ducha svatého 

Ke svému zpracování použila Renáta Fučíková jen novozákonní knihy 

historické, což jsou evangelia. Poslední kapitola knihy-65* - Seslání Ducha 

svatého má oporu ve Skutcích apoštolů. Další části Nového zákona do své 

adaptace nezahrnula, zřejmě předem uvažovala o ilustracích a jejich 

konkrétním zaměření, které pokládala za primární. 
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Textová adaptace u Fučíkové znamená především důsledný výběr výtvarně 

ztvárnitelného příběhu a tím jeho zjednodušení pro dětského čtenáře. Text 

bible musela pro větší srozumitelnost doplnit i vlastními autorskými dodatky. 

Například v kapitole Ježíšovo zmrtvýchvstání: 

„Vrátily se do města a oznámily, co viděly, jedenácti učedníkům. Ti však 

ženám nevěřili, neboť se domnívali, že blouzní." 

Jedenáct učedníků - tento počet v bibli udáván vůbec není. Vždy se mluví o 

dvanácti. Autorka tím oznamuje, že už mezi nimi není Jidáš, který spáchal 

sebevraždu. 

Poslední věta, o blouznění žen, také není z bible. Fučíková tím jenom 

zjednodušeně vysvětluje, proč ženám nevěřili. 

Renáta Fučíková jako jediná autorka adaptací, jimiž se ve své diplomové 

práci zabývám, během jediného roku (1996, 1997) vydala v nakladatelství 

Aventinum oba díly bible, Starý i Nový zákon, pod názvy Vyprávění ze 

Starého zákona a Vyprávění z Nového zákona. Zároveň je i autorkou ilustrací, 

za něž získala i významná zahraniční ocenění. Touto snahou o kompaktní 

zpracování námětu celé bible a důsledností, s níž se se svým záměrem 

vyrovnala, mi připomíná projekt nakladatelství Melantrich, které v roce 1939 

vydalo adaptace Ivana Olbrachta a Jaroslava Durycha. Zvláště po roce 1989 

pak zůstalo mnoho podobných projektů n ;no. 

I v knize Vyprávění z Nového zákona г autorka v roli autorského 

vypravěče, v er - formě. Každá kapitola, která má předem přesně daný rozsah, 

tvoří tematicky uzavřený celek. 

Jednotícím prvkem je životní příběh Ježíše Krista, hlavní postavy Nového 

zákona, tak jak ho popisuje bible. Podle ní je Ježíš chápán jako autentická 

historická postava a stejně tak J & e své adaptaci zobrazuje i autorka. Další 

postavy postupně v chronologické posloupnosti přistupují do děje příběhu. 

V porovnávané ukázce jsou vedlejšími postavami nadpřirozené bytosti, jako 

jsou andělé, Bůh, ale i reálné osoby - ženy, Ježíšovi učedníci, zbožní lidé, 

občané. Některé postavy jsou charakterizovány přímo. V 65. kapitole Seslání 

Ducha svatého je takto charakterizován Jidáš: 

3 .1 Tematický plán 
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„Muž jménem Matěj nahradil zrádného Jidáše." 

Příkladem nepřímé charakteristiky je ukázka z 64. kapitoly -

„Nanebevstoupení Ježíše Krista": 

„Petr se velmi zarmoutil. Pochopil, že svým trojím zapřením ztratil právo 

ostatních apoštolů." 

Této ukázce předchází dialog Ježíše a Petra o lásce к Bohu. Čtenář si o 

jednajících postavách utváří představu, časově se vrací do minulosti. 

Charakteristika obou postav je výstižná, dokonce je patrno, že Petr a Ježíš 

jsou naprosto odlišní. Ježíš je neomylný a spravedlivý, Petr je zbabělý a 

věrolomný. Petrovo zásadní zaváhání je jedním z nejznámějších momentů 

bible, proto nechybí ani v autorčině adaptaci. I Jidášova zrada patří 

к typickým biblickým příběhům, které Fučíková nemohla opomenout. 

Přestože autorka pracuje úsporným jazykem a má pro jednotlivé kapitoly 

vymezený přesný rozsah, prokládá své vypravování přímou řečí: 

„Pak se Ježíš obrátil к Petrovi a zeptal se: ,Petře, miluješ mne víc než ti 

ostatní?' Petr ho rád ujistil svou láskou. Když však Ježíš svoji otázku ještě 

dvakrát opakoval, Petr se velmi zarmoutil." (Fučíková, R„ 1997, příběh 64) 

Velmi působivé jsou dialogy mezi Ježíšem a obyčejnými smrtelnými 

lidmi. 

„A Ježíš řekl jen: ,Marie.'A ona ho poznala a zvolala: ,Mistře'!" (Fučíková, 

R., 1997, příběh 62) 

Významovou závažnost mají i Ježíšovy monology. 

„Když pojedli, řekl jim:,Tak jest psáno v Písmu. Kristus Spasitel bude trpět a 

zemře. Třetího dne vstane z mrtvých'."(Fučíková, R., 1997, příběh 64) 

Všechny tyto prostředky barvitě charakterizují jednající postavy a směřují 

к pochopení Ježíše jako nadpřirozené bytosti s neomylným chováním, jeho 

postavu ještě glorifikují dva andělé, kteří hovoří s pozemskými postavami. 

Popis prostředí se v ukázce téměř neobjevuje, přestože jinak se příběh 

odehrává na různých místech, kde se Ježíš zjevuje - pohřební jeskyně a 

zahrada, vesnické stavení, cesta z Jeruzaléma do Emauz, Jeruzalém, Betanie, 

v přeneseném významu slova i nebe. 

Autorka se nevěnuje záměrně ani popisu postav; vnější vzhled postav 

přibližuje ilustrace. Výjimku tvoří pouze tato ukázka z 61. kapitoly -

Ježíšovo zmrtvýchvstání: 
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„Vešly dovnitř a spatřily dva anděly v zářícím rouchu na místě, kde předtím 

ležel Ježíš." 

Co autorka nevyjádřila slovem, bohatě vynahrazuje dětskému čtenáři svými 

ilustracemi, které jsou s textem jednolitě propojeny. V této kapitole je podle 

mého názoru Renáta Fučíková opravdu jedinečná. Důležité je zřejmě i to, že 

čtenář nemusí ilustrace v knize hledat, protože je má stále před očima. 

Děj ukázky chronologicky věrně kopíruje biblickou předlohu, neboť se 

jedná o fakta, která nelze v adaptaci zaměnit, protože mají v určitém slova 

smyslu faktografickou podobu. 

„Časně ráno, třetího dne po Ježíšově smrti, přišly ke hrobu ženy s vonnými 

mastmi." (Fučíková, R., 1997, příběh 61) 

„Bylo padesát dnů po Velikonocích, svátek letnic." (Fučíková, R., 1997, 

příběh 65) 

Renáta Fučíková ve svém Vyprávění z Nového zákona opět dokázala, že si 

z předlohy vybrat zajímavý námět, zpracovat jej umí vlastním způsobem, 

dokonale propojit tematickou i ilustrační složku, a svým osobitým přístupem 

převyprávěla biblický příběh pro mladého čtenáře a přitom mu ponechala 

prostor i pro jeho vlastní vnímání a fantazii. Její zpracování biblické tematiky 

svědčí o důkladné znalosti předlohy. 

3. 2 Jazykový plán 

Jazykové prostředky, jichž autorka používá ve Vyprávění z Nového 

zákona, nesou pochopitelně všechny znaky autorčina spisovatelského 

rukopisu. 

I po formální stránce je patrno, že obě práce záměrně patří к sobě. Autorka 

rozděluje text pomocí černých značek, jimiž jej člení. Zaplňuje vždy celý 

řádek zleva doprava, od kraje ke kraji. 

Jazyk Nového zákona je současný. Autorka se více odpoutala od předlohy, 

i když i zde se nacházejí archaické prvky. 

„Dosud jsem nevystoupil к Otci, Bohu svému i vašemu." (Fučíková, R., 1997, 

příběh 62) 
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„A ukázaly se jakoby ohnivé jazyky. Pak se rozdělily a na každém z učedníků 

spočinul jeden ten plamen." (Fučíková, R., 1997, příběh 65) 

Archaického dojmu zde není dosaženo výběrem slov, ale spíše neobvyklým 

slovosledem. 

Neobvykle působí i jmenný tvar přídavného jména a úvodní citoslovce. 

„Tu se ukázali dva andělé a řekli:,Hle, Ježíš Kristus. Byl od vás vzat do 

nebe'." (Fučíková, R„ 1997, příběh 64) 

Dalšími archaismy v textu jsou například výrazy letnice či večeřadlo. 

Pro čtenáře mohou být neobvyklá i slova: zvěstování, pokání, hřích, spása, 

ukřižování a zjevení nebo spřežková slova zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. 

Ta jsou součástí náboženské terminologie. 

Autorka často používá souřadná souvětí, která se skládají z několika 

krátkých vět. 

„Seděli, rozprávěli a modlili se....A oni vyšli a křtili vodou a kázali slovo 

Boží." (Fučíková, R., 1997, příběh 65) 

Toto úsporné vyjádření má bohatou obsahovou náplň, popisuje 

mnohotvárný život Kristových učedníků, apoštolů. 

Bohatá synonyma jsou použita pro označení hlavní postavy. Hovoří se zde o 

Ježíši, Ježíši Kristovi, Pánu, Spasiteli, Mistrovi, Bohu, Kristu Spasiteli. 

Velmi naléhavě působí i kumulace tázacích' vět v kapitole 

Nanebevstoupení. 

„Ježíš jim řekl:,Proč se mne bojíte? Proč jste tak zmateni? Jak vás mohou 

napadat tak pošetilé věci?'" 

Celkově lze hodnotit jazykovou složku adaptace Renáty Fučíkové jako 

velmi zdařilou. Autorka musela hodně zjednodušovat a promýšlet text, aby 

dodržela formát knihy tak, jak si předsevzala. 

3. 3 Kompoziční plán 

Autorka pracovala s dobře promyšlenou kompozicí své adaptace. Vytvořila 

si pevné schéma, jak rozsáhlý text použije, jaký námět si vybere pro adaptaci. 

Předem si určila, zda text bude doplňovat jednostránkovou, nebo 

dvoustránkovou ilustraci. Její práce je v obou složkách, textové i ilustrační, 
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plná symbolů, každé slovo má svou funkci, je jako přesně dosazené do 

určitého místa mozaiky budoucí kapitoly. Stejnou pečlivost věnovala autorka i 

výběru postav na ilustračních obrázcích, jejich oblečení a gestům.Všechna 

tato fakta svědčí o autorčině ukázněnosti při zpracování zvolené tematiky. 

Kompozice příběhu Ježíše Krista je chronologická. Jednoduchou úlohu 

neměla autorka v tom, že ji musela vytvořit podle několika verzí stejného 

příběhu. Renáta Fučíková se soustředila především na Lukášovo a Matoušovo 

evangelium, příběh propojila s ilustrační složkou. 

Autorka zvolila i odpovídající název knihy - Vyprávění z Nového zákona. 

Je nejen skvělou ilustrátorkou, ale především skutečnou vypravěčkou. Vydání 

bible pro děti, která se к nám dostala ze zahraničí a mohla jsem si je 

prohlédnout, takto vysokou uměleckou hodnotu určitě nemají. Moje 

hodnocení však může být zkresleno i nedokonalým překladem. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
ILUSTRACE BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ 

1. ILUSTRACE KNIHY PRO MLÁDEŽ 

Tradice hluboké lásky ke knize jako určitému kulturnímu statku je v našem 

národě pevně zakotvená a dodnes výrazně ovlivňuje naši současnou knižní 

kulturu. Málokterý z národů musel o svůj národní jazyk tak těžce bojovat, a 

proto si svých národních tradic tak hluboce váží. 

V dnešní době, kdy se na nás z mnoha stran valí obrovská spousta informací a 

my se v nich musíme orientovat, třídit je a hodnotit, stává se autor ilustrátor 

tvůrcem knihy rovnocenným jejímu autorovi a dává jí jedinečnou 

charakteristickou podobu. 

Knihu dostává čtenář do ruky jako výsledek kolektivní práce, na níž se 

vedle spisovatele podílí též grafik, tiskárna a ilustrátor. Věnovalo se jí a 

věnuje mnoho umělců, kteří se vedle ilustrace zabývají i volnou tvorbou, a 

proto se ilustrace knih stává součástí současného výtvarného umění. A právě 

proto je výtvarná složka nedílnou součástí knih. 

Pokládám za nutné se alespoň stručně zmínit právě o ilustrátorech adaptací, 

jimž se věnuji ve své diplomové práci. Přestože je toto specifické téma velmi 

rozsáhlé, a biblické příběhy nepatří к nejčastěji zpracovávaným tématům 

literatury pro mládež, je různorodost použitých ilustrací opravdu zajímavá jak 

dobou svého vzniku, tak i použitými výtvarnými technikami. 

1. 1 Gustav Doré 

Autorem nejstarších ilustrací použitých v českých verzích adaptací bible je 

francouzský grafik, sochař a malíř Gustav Doré. Žil v 19.století (1833 -

1883) a úspěšně ilustroval mnoho děl světové literatury. 

Když se nakladatelství Melantrich v roce 1939 rozhodlo vyzvat ke 

spolupráci Ivana Olbrachta a Jaroslava Durycha к vytvoření adaptací Starého 

a Nového zákona pro mládež, bylo již předem rozhodnuto, že jejich součástí 
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budou právě ilustrace Gustava Doré, které už v té době byly velmi proslulé. 

To jen dokazuje, jak velkou péči Pokladnici královské nakladatelství 

Melantrich věnovalo. Všechna další vydání Biblických příběhů i knihy Z růže 

kvítek vykvet byla vždy ilutrována Gustavem Doré, což podle odborných 

kritik zvyšovalo jejich uměleckou hodnotu. 

Gustav Doré vytvořil své celostránkové ilustrace technikou dřevorytiny, 

jsou to černobílé grafiky. Můžeme je zařadit mezi díla narativní, protože 

vypravují určitý příběh. Ten je písemně formulován přímo pod obrázkem, 

někdy je zde odkaz na přímou citaci z textu, v části z Biblických příběhů O 

velké poslušnosti (viz příloha č. 2) je dokonce citována přímá řeč „Máme 

oheň a dříví, ale kde je zvířátko?" Text к ilustracím к Durychově knize Z růže 

kvítek vykvet nám je stručnější. Například na straně 21 je pod ilustrací nadpis 

„Útěk do Egypta", na straně 73 „Poslední večeře". 

Ze Starého zákona jsem si vybrala příběh o Mojžíšovi, к němu je připojena 

ilustrace s názvem „Hodil svou hůl a obrátila se v hada", (viz příloha č. 3) 

Centrálním motivem kompozice je had, jenž se objevuje ve zlaté podobě ještě 

jednou na textilním přebalu knihy, (viz příloha č.4) Na hada ukazuje Mojžíš, 

který pohrdavě přes rameno hovoří s nehybně sedícím faraónem na trůnu. Po 

své levici má jako oporu svého bratra Arona, z ochozů na něj ukazuje a 

pokřikuje faraonova družina. Velmi symetricky a uspořádaně působí faraónův 

palác, pomocí ustupujících sloupů vyniká trojrozměrnost ilustrace, detailně 

vypracována je výzdoba paláce, mytologické postavy a hieroglyfy. Faraón 

působí sebevědomým dojmem, je zjevně bohatý, Mojžíš působí skromně. 

Ilustrace je velmi popisná a realistická, působí starobyle stejně jako 

Olbrachtův text. 

U Jaroslava Durycha je tato souvislost ještě patrnější, protože jeho text 

působí ještě archaičtěji. Úvodní ilustrace zobrazuje narození Ježíše Krista 

v Betlémě, je umístěna na obalu knihy a je vlastně předznamenáním toho, že 

Nový zákon zobrazuje Ježíšův život od narození po nanebevstoupení. Na 

zadní straně desek je symbolicky zobrazen anděl sestupující к Ježíši Kristovi, 

který opouští pozemský život. Ilustrací nazvanou Nanebevstoupení (viz 

příloha č. 5) vrcholí Ježíšův příběh i Durychova adaptace. Horní polovina 

ilustrace je jemně vyšrafovaná, zobrazuje oblohu a uprostřed stoupá vzhůru. 

Ježíš, postava v bílém dlouhém šatu, kolem hlavy mu září svatozář. V dolní 
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polovině jsou tmavé zahalené mužské postavy, některým ani není vidět do 

obličeje, ale všichni udiveně upínají oči к nebi, к němuž stoupá Ježíš. 

Kompozice je vyvážená, jemnými čárami vyjádřil ilustrátor rozdělení 

pozemské krajiny od nadpozemského světa. 

Zajímavé je, že jak neodmyslitelně patří ilustrace Gustava Doré 

к zakládajícím adaptacím Ivana Olbrachta a Jaroslava Durycha, jiné adaptace 

ilustrovalo postupně několik autorů. To se týká knihy Eduarda Petišky 

Příběhy, na které svítilo slunce, která obsahuje příběhy dávného Egypta, 

Mezopotámie a Izraele. Někdy jsou Příběhy starého Izraele vydávány 

samostatně a právě s ilustracemi Gustava Doré. Je zajímavé, že 

v nakladatelství Martin (bližší informace nejsou v tiráži uvedeny) v roce 1990 

v edici Světla minulosti vyšla jako 1.svazek Petiškova kniha, к níž bylo 

vybráno několik ilustrací, které vydavatelství Melantrich к Biblickým 

příběhům nepoužilo, proto se neobjevily ani v dalších vydáních. I na obalu 

knihy je netradičně použita vystřižená postava Mojžíše bez pozadí, což působí 

násilně a nezvykle, (viz příloha č. 6) Velmi malý formát ilustrací (12cm x 16 

cm) pracím Gustava Doré také neprospěl, ryté čáry nejsou patrné, splývají do 

ostře kontrastních černobílých ploch a ztrácí plastičnost a hloubku, 

(viz příloha č. 7) 

К této situaci zřejmě došlo zřejmě po roce 1989, kdy vznikala nová 

nakladatelství a rychle a chaoticky byly vydávány knihy, kterým předcházející 

režim nepřál, a proto na knižním trhu chyběly. 

Ilustrace Gustava Doré doplňují vydání Biblických příběhů Ivana 

Olbrachta, Durychova Z růže kvítek vykvet nám i Petiškových Příběhů 

starého Izraele. Ostatní adaptace již ilustrovali čeští ilustrátoři. 

1. 2 Karel Teissig 

Jedním z českých ilustrátorů byl i Karel Teissig, významný grafik a malíř, 

který v roce 1967 ilustroval Petiškovy Příběhy, na které svítilo slunce. 

Jednou ze zajímavých technik, které autor rád využíval ve své tvorbě, je 

koláž. V této knize ji kombinoval s grafikou, jednotlivé díly koláže jsou 

předem pokryty drobnou kresbou, která byla vytvořena technikou linorytu. 
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Způsob zpracování koláží mi připomíná umění starých Egypťanů, kteří 

ztvárňovali postavy současně z několika úhlů pohledu. Hlavy postav jsou 

zobrazeny z profilu, ale oko, ramena a tělo jsou zobrazeny zepředu. Ruce a 

nohy jsou zobrazeny opět z boku. Tato náročná technika zobrazování je velmi 

obtížná a má u čtenáře navodit snahu o pochopení mnohdy velmi 

nesrozumitelných symbolů, někdy těžko rozeznatelných ve změti tvarů. 

Čtenář nemůže ilustraci pochopit bez toho, aby si přečetl text, protože 

ilustrace má pouze doprovodný charakter. Mnoho čtenáři nevysvětlí, ale spíše 

navodí atmosféru příběhu a dávných časů. (viz příloha č. 8) Málokdy 

zobrazuje situační děj, autor si spíše vybírá hlavní postavy a snaží se je 

mimoslovně charakterizovat symbolickými prvky koláže. Hodně jsem se 

musela zamýšlet nad postavou Mojžíše, jak jej charakterizoval textem Eduard 

Petiška a ilustrací Karel Teissig. Pochopení vyžaduje značnou dávku 

představivosti, abstraktní myšlení a důkladnou znalost textu. Jsem 

přesvědčena, že právě Teissigovy obtížné ilustrace posunují tuto knihu do 

kategorie starších čtenářů, i když v žádném případě nechci podceňovat 

fantazii dětského čtenáře a jeho čtenářskou vyspělost. Jsem přesvědčena, že 

kniha s černobílými obrázky nepatří mezi ty, po kterých mladý čtenář bez 

váhání sáhne, přestože jinak se jedná o velmi zajímavý výtvarný počin. 

1. 3 Hedvika Vilgusová 

Dalším zajímavým převyprávěním je kniha Příběhy z Bible, kterou v roce 

1991 vydalo nakladatelství Aventinum v Praze. Autorem 1.části Starý zákon 

je Leo Pavlát, druhou část, Nový zákon, napsala Zuzana Holasová, společným 

ilustrátorem obou částí je malířka Hedvika Vilgusová. 

Autorka používá velice pestrou barevnou škálu, což jí umožňuje zvolená 

technika kresby kombinované s temperovými barvami. Barvy dotvářejí 

náladu, kterou má obrázek u čtenáře vyvolat. V knize najdeme ilustrace 

v úplně tmavých barvách, například když izraelský lid v noci prchá z Egypta 

vstříc nejistému osudu, zatímco Bůh trestá smrtí všechny egyptské 

prvorozené. Chvátající postavy zahalené od hlavy к patě nesou vybavení na 

dlouhou cestu, sestupují po schodech, které vedou do volného prostoru. Nad 
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nimi se tyčí vysoké zdi z kamenů, na nichž jsou vytesány typické egyptské 

postavy a hieroglyfy, výzdoba staveb. Ilustrace dokonale vystihuje atmosféru 

úprku ze zajetí na svobodu, ze tmy do světla. Ilustrace nemá ukončené okraje 

a je tak těsně spjata s textem, což slouží к probuzení lepší představivosti 

dětského čtenáře, (viz příloha č. 9) 

Čtenáře zaujme i autorčino dokonalé zvládnutí zobrazení obličejů 

jednajících postav, jejich portrétů. Vyjadřují dokonale povahové vlastnosti, 

charakterizují je. Jasně se v nich zračí to, co právě prožívají, smutek, radost, 

úlek, překvapení. Naprosto protikladné povahové vlastnosti má v Novém 

zákonu Ježíš Kristus a Jidáš, proto jsem si vybrala právě ilustraci ke kapitole 

Jidášova zrada, (viz příloha č. 10) Ilustrace má trojúhelníkový neobvyklý tvar, 

v jeho středu je postava Krista na oslíku, jak zdraví obyvatele Jeruzaléma. 

Jeho tvář je hladká, obráží se v ní klid a vyrovnanost. Přímo pod ním je Jidáš, 

v jehož neklidných očích se zračí plánovaná zrada a tvář je podmračená. 

Další osoby vyjadřují různé typy lidí, kteří Ježíše vítají. Jejich tváře se liší 

rasou, žena ve spodní částí má negroidní rysy. Na opačném konci ilustrace se 

ztěžka podepírá o hůl stařena se ztrhanými rysy ve tváři, ostatní obličeje jsou 

naopak mladší. Tato ukázka dokládá autorčino portrétní mistrovství. 

Z Nového zákona jsem si vybrala kapitolu Ježíš žije. (viz příloha č. 11) 

Ilustrace к ní zobrazuje v popředí rozhovor Ježíše Krista s dvěma poutníky na 

cestě z Jeruzaléma. Cestu lemuje zeď z kamenných kvádrů, která končí poblíž 

malých staveb na obzoru. V pozadí rostou stromy. Jedná se o žánrové 

vyobrazení příběhu zobrazující určitý výsek děje. 

Pro Vilgusovou je typické, že využívá různé velikosti ilustrací. Ty největší 

zabírají celou stránku, ale těch je v knize opravdu jen několik Jinak je pro ni 

typické zajímavé prolínání ilustrací s textem a neobvyklé experimentování 

s nezvyklými tvary obrázků, které různě prolínají do textu, někdy jednotlivé 

odstavce i obtáčí. Ilustrace nemají pevné okraje a přecházejí do ztracena. 

Často mají tvar pásu, který přechází přes dvě strany a je prohnutý do oblouku. 

Hedvika Vilgusová ilustrovala Příběhy z bible opravdu velmi zdařile. 

Nepracovala stereotypně, využila mnoha různých možností, dokázala se ve 

svých nápadech neopakovat. Její portréty jednajících postav jsou 

pozoruhodné, mistrně vystihla jejich charakteristiku. Ilustrace к adaptaci Lea 

Pavláta a Zuzany Holasové vynikajícím způsobem doplnily. 
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1. 4 Jindra Čapek 

Poslední dvě vydání Petíškových Příběhů, na které svítilo slunce (r.1998, 

r.2003) ilustroval Jindra Čapek. V knize jsou dva typy ilustrací. Deset je 

celostránkových, nejsou tedy připojeny ke všem příběhům. Každý příběh je 

uveden drobnou perokresbou v rámečku 5 cm x 5 cm. Tyto drobné ilustrace 

jsou zpracovány formou iniciál, které obsahují figurální kresbu, ta naznačuje 

obsah kapitoly. Drobné perokresbičky oddělují i jednotlivé části v obsahu 

knihy. Část o Izraeli má v záhlaví kresbu sedmiramenného svícnu, symbolu 

židovské víry. Ke 22. kapitole je připojena ilustrace, která zobrazuje klanění 

zlatému teleti. Na druhé straně je vysvětlení: Postavil lid zlaté tele na oltář a 

nosil mu oběti a oslavoval je jako boha. Měla jsem možnost s panem Jindrou 

Čapkem osobně hovořit a on mi popsal, jakým způsobem velké obrázky 

tvořil. Maloval na křídový papír, který pokryl nátěrem akrylu, aby se podklad 

nerozpouštěl. Barevný podklad nanášel v horizontálních nebo vertikálních 

pruzích. Na popisovaném obrázku (viz příloha č. 12) převažuje zelená barva, 

pouze malý vodorovný pruh v horní části je fialový. Hlavním motivem je zlaté 

tele na kamenném podstavci. V popředí vzývají zlaté tele členové vyvoleného 

národa, Izraelci. V pozadí přichází Mojžíš z hor s kamennými deskami. V 

pozadí ve fialovém pruhu svítí slunce a planeta Saturn. Zobrazení postav 

připomíná dětské kresby, zvláště hlavy jsou pouze ve dvou pozicích, ruce jsou 

také zobrazeny křečovitě. Malby připomínají středověké kresby. 

V rámečku iniciály v úvodu 22 . příběhu je faraónova dcera, která se koupe 

nahá v Nilu a přitahuje к sobě plovoucí košík s malým Mojžíšem, (viz příloha 

č. 13) Kresba je detailně propracovaná, dívka má typický egyptský účes a 

ozdobný náhrdelník na krku. Její tělo pokrývá vyrážka, tento drobný detail je 

uveden pouze u Petišky a Jindra Čapek ho použil jako jediný z ilustrátorů. 

Tento začátek příběhu o životní pouti Mojžíše má opravdu klíčový význam. 

Zajímavé je, že písmo i kresby nejsou vytisknuty černě, ale hnědou barvou. 

Hnědou barvu mají i desky a přebal knihy. Je to zdánlivá maličkost, ale kniha 

jako celek působí mnohem zajímavěji a příjemněji. 
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1. 5 Renáta Fučíková 

Posledním ilustrátorem, kterým se budu v této kapitole zabývat, je Renáta 

Fučíková. Jedná se o velmi úspěšnou ilustrátorku, která v poslední době 

spolupracovala na mnoha dětských knihách. V roce 1996 vydala 

v nakladatelství Aventinum knihu Vyprávění ze Starého zákona. Za tuto knihu 

byla v Dillí v roce 1998 zapsána do Čestné listiny IBBY (při UNESCO). První 

cenu získala na Bienále ilustrací v Teheránu v roce 1999. Její pokračování 

Vyprávění z Nového zákona vyšlo v roce 1997 a v soutěži Nejkrásnější kniha 

se umístilo na druhém místě. Obě knihy nejen ilustrovala, ale napsala к nim i 

text. Obě knihy tak působí nesmírně kompaktním dojmem. Autorka sama 

přiznává, že pro ni samotnou byla důležitější výtvarná složka, ale projevila se 

i jako velmi schopná spisovatelka. 

Rozsah knihy byl vydavatelstvím dán předem. Na psaní měla Fučíková 49 

stran, ty si rozvrhla tak, aby se střídaly celostrany s dvoustranami. 

Fučíková pracovala technikou kolorované kresby. Ilustrace zabírají větší 

část stránky, proto vždy čtenáře upoutají jako první. Každá ilustrace je 

zarámována do rámečku, který je tvořen drobnými ornamenty, které se nikdy 

neopakují. Text vždy začíná iniciálou, která opakuje motiv z rámečku ve 

větším formátu. Ornamenty i iniciály souvisí s textem. 

Zajímavá je i barevná symbolika. Židovský národ je oblečen v modré a 

bílé, což jsou barvy židovské vlajky. Jejich odpůrci a protivníci mají oblečení 

v červené a zelené barvě, což je podle autorky barva jedu. (viz příloha č. 14) 

Ilustrátorka se chtěla vyhnout přílišné popisnosti, protože ta by odváděla 

čtenáře od duchovního textu, proto se pohybovala v rovině symbolů, znaků a 

barev. 

Nejdříve si rozvrhla kompozici, pak udělala základní kresbu, kterou 

kolorovala. Obrázky nakonec zvýraznila černou barvou. Obrázky jsou 

kresleny na barevný papír, Starý zákon má tmavší pozadí. 

Z Vyprávění ze Starého zákona jsem si vybrala příběh nazvaný Mojžíš vede 

svůj lid přes Rudé moře. Ilustrace má silný dramatický náboj, vzpínající se 

koně s povozy a vylekaní jezdci se pokoušejí projet rozpolceným mořem 

Čtenáře určitě zaujmou tři koně v popředí, každý z nich má jinou barvu, od 
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bílé po černou. Toto trojí opakování motivu působí zvlášť sugestivně. Do 

výšky dvou třetin sahá na obrázku napěněné moře. V pozadí kráčí Bůh jako 

sloup oblaků, (viz příloha č. 15) 

Z Vyprávění z Nového zákona mě zaujal poslední, 65. příběh. Jmenuje se 

Seslání Ducha svatého. Obrázek je velmi popisný, ilustrace přesně doplňuje 

text. Učedníků sedících do kruhu je opět dvanáct, jak vysvětluje text. Při 

prohlížení detailů mě zaujaly ruce těchto mužů. Každý z nich je totiž drží 

v jiné pozici. Každý má jiné oblečení, ale některé vzory se částečně opakují. V 

popředí jsou dlaždice, které ubíhající perspektivou vytvářejí pocit hloubky 

prostoru. 

V pozadí jsou tři okna směřující ven. Nad hlavou všech Ježíšových 

učedníků jsou vidět ohnivé jazyky. Motiv plamínků se znovu objevuje na 

rámečku i iniciále. Zvolené barvy symbolizují klid a přátelství. 

(viz příloha č. 16) 

Autorka se nepovažuje za spisovatelku, ale za ilustrátorku.V rozhovoru mi 

řekla,že nejprve si představovala ilustrace, teprve potom do přesně 

vymezeného prostoru tvořila texty, které musela redukovat. Přestože musela 

Renáta Fučíková pečlivě vážit každé slovo textu i drobný detail ve svých 

ilustracích, působí její práce velmi jednolitým dojmem, její autorský rukopis 

je nezaměnitelný. Všechna významná ocenění získala za své mimořádné 

knihy naprosto oprávněně. 

V této kapitole jsem chtěla ukázat, že ilustrační složka tvoří s literárním 

dílem neoddělitelnou jednotu. Malá příloha ilustrací ukazuje, jak rozmanitými 

způsoby ilustrátoři tvořili i to, jakým vývojem ilustrace biblických příběhů 

prošla zajeden a půl století od Gustava Doré po Renátu Fučíkovou. 
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ZÁVĚR 

V závěru své práce bych chtěla formulovat názory a poznatky, ke kterým 

jsem při zpracování mé diplomové práce dospěla. 

Hned na počátku, kdy jsem začala shromažďovat materiály pro svou 

diplomovou práci a začala jsem se zabývat zakladatelskými adaptacemi 

Ivana Olbrachta a Jaroslava Durycha, jsem si musela položit otázku, v čem se 

vlastně liší Starý zákon a Nový zákon, základní části bible. To jsem 

pochopila, až když jsem poprvé přečetla ekumenické vydání bible. Bible 

určitě patří ke knihám, které by měl znát každý vzdělaný člověk, a proto jsou 

její adaptace pro mládež tak záslužné. 

Protože jsem byla vychována v ateistické rodině a chyběly mně základní 

znalosti, byl tento krok pro mě rozhodující. Při čtení jsem se začala zamýšlet 

nad adaptacemi a srovnáváním různých autorů jsem získávala další dostupné 

informace. 

Již při prvním nahlédnutí jsem zjistila, že Starý zákon zaujímá tři čtvrtiny 

obsahu bible. Autor adaptace má tedy к dispozici mnohem více materiálu. 

Jedná se o epické příběhy plné dramatických událostí, zabydlené velkým 

množstvím jednajících postav. Například první dvě knihy Mojžíšovy, Genesis 

a Exodus tvoří u Ivana Olbrachta i jeho dalších následovníků téměř polovinu 

jejich adaptací Starého zákona. Starý zákon obsahuje také části, jako například 

prorocké a historické texty, epické zpěvy a milostnou lyriku, které mohou být 

složitější. Tyto pasáže bylo třeba pro děti převyprávět a zjednodušit a vložit 

do příběhu formou přímé řeči. V tom měl pochopitelně nejtěžší úkol Ivan 

Olbracht, který adaptoval bibli jako první. Obdivuji jeho schopnost vybrat 

z rozsáhlého materiálu opravdový základ, zjednodušit ho pro mladého čtenáře 

a vytvořit skutečně kvalitní umělecké dílo. 

Dalším autorem, který zpracoval biblickou adaptaci pro děti velmi 

originálním způsobem, je Eduard Petiška. Ten přistoupil к biblickému syžetu 

velmi volně a originálně. Jako základ si sice vzal biblické příběhy, ale 

naprosto podle své fantazie je obohatil novými motivy a skutečnostmi, které 

načerpal ze staré hebrejské literatury. Některé příběhy v bibli získávají další 

významovou podobu. Podrobněji jsem to vysvětlila přímo v kapitole, kde se 

věnuji Mojžíšově příběhu. 
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U adaptace Lea Pavláta je patrno, že je velkým znalcem historie a 

speciálně židovského náboženství. Přestože i on dokázal povolit uzdu fantazii, 

zachoval však v tomto směru rozumnou míru a já osobně pokládám právě jeho 

adaptaci za nejzdařilejší. 

Zcela ojedinělý přístup к biblické tematice má spisovatelka a ilustrátorka 

Renáta Fučíková. Protože rozsah textu, který byl vzhledem к velikosti 

ilustrací předem přesně dán, musela autorka vážit význam každého 

jednotlivého slova. Čerpala z Kralické bible, dodržovala syžet předlohy a její 

postup práce připomíná způsob tvorby Ivana Olbrachta. 

Starý zákon dává autorovi velké možnosti pro vlastní zpracování, je 

čtenářsky atraktivnější, je jednoduché si z textu vybrat i samostatné epizody. 

Při hledání v dětských čítankách jsem tak například v nakladatelství Alter 

objevila samostatný příběh z Nového zákona O stavbě babylonské věže. Jeho 

působivosti naprosto neubral fakt, že příběh byl vytržen z kontextu bible. 

Nový zákon se v biblické předloze skládá z Markova, Matoušova, 

Lukášova a Janova evangelia a zobrazuje Ježíšův život od narození po 

zmrtvýchvstání, jeho zázraky a podobenství, která nesou silný emocionální 

náboj. Jedná se o zobrazení životní poutě Ježíše Krista. Je pochopitelné, že 

Nový zákon nedává již svým rozsahem tolik možností pro adaptaci, je 

příběhem jednoho pozemského posmrtného života. 

V Pokladnici Královské vyšly v r. 1939 současně adaptace Ivana Olbrachta 

a Jaroslava Durycha. Durychova adaptace byla vydána pouze dvakrát. 

Spisovatel se nespokojil pouze s předlohou, ale čerpal i z dalších 

novozákonních knih. Byl určitě veden poctivou snahou o co nej dokonalejší 

vyčerpání tématu. Jeho příběh se tím bohužel stal méně srozumitelným pro 

dětského čtenáře. 

Přestože některé tehdejší kritiky byly rozporuplné, shodovaly se v ocenění 

mimořádného počinu pražského nakladatelství Melantrich. Příznivěji byla 

hodnocena Olbrachtova adaptace, což mohu s odstupem více než šedesáti let 

potvrdit. 

Daleko jednodušší způsob zpracování si zvolila Zuzana Holasová, zatím 

méně známá autorka, která vydala svoji adaptaci Nového zákona spolu s 

adaptací Starého zákona Lea Pavláta, v jedné společné knize. Nedokážu 
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posoudit, do jaké míry se autoři vzájemně ovlivnili, ale společně, s velmi 

působivými ilustracemi, vytvořili velmi čtivou a srozumitelnou adaptaci. 

Naproti tomu Renáta Fučíková dokáže mistrně zvládnout jak textovou, tak 

i ilustrační složku, přestože sama tvrdí, že texty píše к obrázkům, které si 

přesně plánuje předem. Za svoji práci získala oprávněně i některá česká i 

zahraniční ocenění. Přestože textovou složku v některých částech radikálně 

upravuje ve prospěch ilustrací, působí její adaptace kompaktně a vyváženě. 

Osobně ji pokládám za nejúspěšnější pro její neobvyklost a originalitu a jsem 

přesvědčená, že právě její pojetí příběhů a moderní ilustrace by mohly být 

dnešním čtenářům nejbližší. К jejím knihám mám zvláštní osobní vztah, 

protože paní Fučíková byla ochotná se se mnou setkat a poskytla mi mnohé 

cenné poznatky o způsobech své práce. 

Přestože se moje diplomová práce zabývá především literární 

problematikou, jsem přesvědčena, že v dětské literatuře nelze opominout 

také složku výtvarnou, která tvoří neoddělitelnou součást knihy. Je 

pochopitelné, že i nakladatelé vždy velmi pečlivě dbali o to, aby právě 

biblické adaptace doprovázely ty nejhodnotnější ilustrace. 

Přestože jsem při své diplomové práci získala množství teoretických i 

praktických znalostí, chtěla jsem se vžít do pocitů dítěte, jemuž jsou adaptace 

určeny. Věřím, že hodnotné české adaptace ilustrované významnými 

ilustrátory získají převahu nad mnohdy nekvalitními zahraničními překlady. 

Doufám, že některé pozoruhodné adaptace biblických příběhů, s nimiž 

jsem pracovala, se dočkají dalších vydání, protože už léta se neobjevují na 

pultech knihkupectví a chybí i v knihovnách. 

Na závěr bych chtěla vyslovit přesvědčení, že současní autoři se budou 

více obracet do minulosti lidstva a svým čtenářům tak předávat její bohatý 

odkaz pro současnost. 
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RESUMÉ 
V první části své diplomové práce jsem se pokusila postihnout literární, 

náboženský a filosofický význam bible - „knihy knih". 

Mým dalším úkolem bylo zjistit, kdy se biblické motivy staly součástí 

literatury pro děti a mládež a zařadit tato díla do kontextu celonárodní 

literatury. S tím souvisí i vymezení pojmu adaptace - úprava textu. 

Do této části jsem ještě zahrnula charakteristiku zakládajících českých 

beletristických adaptací bible pro děti a mládež, které těsně před zahájením xawtk#> 

2. světové války v roce 1939 vydalo nakladatelství Melantrich v Praze. 

Základní část mé práce spočívala v konkrétním rozboru jednotlivých děl, 
v , 

i analýz^, interpretace a srovnávání. Nejprve jsem se sama musela seznámit 

s ekumenickým zpracováním bible. 

Druhou část mé práce jsem nazvala Starý zákon v převyprávění. Nejprve 

jsem se soustředila na Biblické příběhy Ivana Olbrachta, poté jsem 

analyzovala Příběhy z Bible židovského spisovatele Lea Pavláta a dále jsem 

svou pozornost věnovala Příběhům, na které svítilo slunce od Eduarda 

Petišky. Nakonec jsem se zabývala tím, jak Starý zákon přiblížila dětskému 

čtenáři spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková. 

Třetí část mé práce, nazvaná Nový zákon v převyprávění, se zabývá 

porovnáváním adaptací Nového zákona. Stejně jako v předcházející kapitole 

hodnotím vždy u každého díla tematický, jazykový a kompoziční plán. V této 

části se zabývám knihou Jaroslava Durycha Z růže kvítek vykvet nám a 

Novým zákonem v Příbězích z bible od Zuzany Holasové, závěr této kapitoly 

patří Vyprávění z Nového zákona Renáty Fučíkové. 

Ve čtvrté části jsem se zaměřila na ilustrace jednotlivých knih. První 

adaptace vznikly к ilustracím francouzského grafika Gustava Doré. Dalšími 

výtvarnými umělci, jejichž práce hodnotím a uvádím v příloze, jsou Karel 

Teissig, Jindra Čapek, Helena Vilgusová a Renáta Fučíková. 
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
ILUSTRACE 

(Příloha č. 1 - příloha č. 16) 



Příloha č. 1 

18. KÁZÁNÍ NA HOŘE 

utoval Ježíš se svými učedníky po celé Galileji. Kázal a uzdravoval, vyháněl zlé duchy 
a konal zázraky. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii, Desítiměstí, Galileji, Jeruza-
lémě, Judsku i Zajordání.. A veliké zástupy lidí následovaly Ježíše a naslouchaly mu. • 
Když je všechny spatřil, vystoupil Ježíš na horu a odtud к nim promluvil: „Blaze těm, 
kdo jsou chudí, neboť jejich bude království nebeské. Blaze těm, kdo dnes pláčou, ne-

boť zítra se budou radovat. Blaze skromným, neboť oni dostanou dědictvím celou zemi. Blaze těm, kdo jsou 
milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni spatří Boha. Blaze 
těm, kdo jsou pronásledováni, neboť jim patří nebeské království." • Lidé bedlivě naslouchali každému Je-
žíšovu slovu. V jejich srdcích rostla láska, naděje a víra. • A řekl jim Ježíš: „Vy jste sůl země. Avšak když sůl 
pozbude chuti, není к ničemu. A vy jste světlo světa. Lampa se také nezakrývá nádobou, ale staví se na vy-
výšené místo, aby dobře svítila. Tak ať vaše světlo svítí ostatním lidem, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali 
slávu našemu Otci, Bohu na nebesích." 



Příloha č. 2 

Máme oheň i dříví, ale kde je zvířátko?" 



Příloha č. 3 

Hodil svou hůl a obrátila se v hada 



Příloha č. 4 



Příloha č. 5 

Nanebevstoupení 



Příloha č. 6 

EDUARD 
PETIŠKA 



Příloha č. 7 



Příloha č. 8 



Příloha č. 9 

Bůh proto znovu promluvil к Mojžíšovi 
a Áronovi. „Řekněte faraónovi, ať propus-
tí můj lid. Neposlechne-li, napadnu celý 
Egypt záplavou žab." 

Faraón Boží posly vyslechl, ale jejich 
slov nedbal. Áron tedy vztáhl svou hůl 
nad jezera a prameny. Celou egyptskou 
zemi rázem pokryly žáby. Hemžily se na 
polích, byly jich plné ložnice i díže na hně-
tení těsta. Také faraónovi mágové přivola-
li žáby. Když však chtěli zahnat žáby se-
slané Hospodinem, byli se svým věděním 
v koncích. Tisíce žab vylézaly z Nilu, lezly 
po faraónovi i jeho služebnících, až si 
vládce Egypta v úzkosti zavolal Mojžíše 
s Áronem. 

„Ať Bůh odstraní žáby," úpěl к nim. 
„Pak propustím jeho lid." 

Mojžíš tedy prosil Hospodina, aby 
Egypťanům ulehčil, a žáby pošly. Ani toto 
znamení však faraóna nepřesvědčilo o 
Boží moci. Svůj slib nedodržel a dál nutil 
Izraelce otrocky pracovat. 





Příloha č. 11 



Příloha č. 12 



Příloha č. 13 

D V A C Á T Ý D R U H Ý P Ř Í B Ě H 
0 M O J Ž Í Š O V I , E G Y P T S K Ý C H R A N Á C H 
A D L O U H É S T R A S T I P L N É 
C E S T Ě D O Z E M Ě Z A S L Í B E N É 



Příloha č. 14 

л Л I t s 

Ц О Ц О Ц 



Příloha č. 15 

i MOJŽÍŠ VEDE SVŮJ LID PŘES RUDÉ MOŘE 



Příloha č. 16 

ylo padesát dnů po Velikonocích, svátek letnic. Jeruzalém byl opět plný zbožných lidí 
ze všech národů na světě. • 



Příloha č. 17 

ŽIVOT A DÍLO RENÁTY FUČÍKOVÉ 

К barvám a kreslení tíhla Renáta Fučíková odmalička. A není 

divu, její babička byla akademickou malířkou a maminka 

akademickou sochařkou. Od nelehkého údělu umělkyně ji 

maminka velmi zrazovala. Jenže Renáta šla za svým snem. 

Maminka Renáty nejdříve doufala, že když pošle svou dceru studovat 

gymnázium, všechno si rozmyslí. Ona však po maturitě nastoupila na vysokou 

školu uměleckoprůmyslovou a po absolutoriu se začala živit jako ilustrátorka. 

Po dokončení školy se Renáta vdala. „Myslím, že jsem dobře vybrala. Muž 

nejdříve studoval ekonomii, které po třech letech nechal. A přihlásil se na 

stejnou školu jako já. Navíc je o tři roky mladší. Potkali jsme se, až když 

školu dokončil," říká o mladším bratrovi svého spolužáka z gymnázia. 

„Vtipné je, že můj budoucí švagr seděl po čtyři roky přede mnou v lavici," 

usmívá se Renáta. 

Její manžel patří к našim nejlepším typografům. Ona vyrůstala v rodině, 

kde bylo normální tvořit a pracovat doma. „Nikdy jsem nic od státu nechtěla. 

Když jsem čekala syna Jakuba, nenastoupila jsem ani na mateřskou 

dovolenou," říká Renáta. Mohla si to dovolit i díky svému muži, který je pro 

ni velkou oporou. 

Všestranný talent 

Renáta Fučíková má nadání snad pro všechno. Se Zuzanou Navarovou 

vystupovala ve skupině Nerez a díky ní se seznámila i s Věrou Bílou. Se 

skupinou Pražský výběr nahrála písničku, kde hraje na dudy, a dodnes ji 

pouštějí v rádiích. Svůj všestranný talent uplatnila také v divadle Sklep i 

v amatérském divadle Petra Lébla. 

Tři roky si přivydělávala v reklamě a také pracovala na kampani pro deník 

Blesk. Do budoucna by si chtěla vyzkoušet navrhování divadelních kostýmů. 

Vloni Renáta vyrazila zkusit štěstí na veletrh dětské knihy v Itálii. „Zaujala 

jsem tchajwanské nakladatelství, pro které jsem pracovala v době, kdy 
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vrcholilo onemocnění SARS. Musím přiznat, že když mi od nich chodily 

rukopisy, na balkóně jsem je dezinfikovala," říká Renáta pobaveně. 

Po neštěstí, které způsobila vlna tsunami, s kolegy ilustrátory posbírali své 

drobné ilustrace a prodávali je ve škole rodičům. Tisíce, které vydělali během 

dvou hodin, poslali na konto Člověk v tísni. 

Domácnost nestíhá 

S manželem a 81etým synem Jakubem žijí v centru Prahy. O dalším 

potomkovi neuvažují. „Sama jsem dítě starých rodičů a divím se maminkám, 

které mají děti až po kariéře. Neuvědomují si, jak je hrozné, když se setká 

puberta dítěte s přechodem matky," říká ilustrátorka. 

Přiznává, že domácnost moc nestíhá, ale díky manželovi se občas stává, že 

na ni po návratu domů čeká uvařená večeře. „Říkám si, že domácnost je tady 

pro mě. Ne já pro domácnost," vysvětluje svůj přístup žena, která domácí 

práce považuje za marnou a neefektivní práci. „Úklid neprožívám," dodává. 

Knížky pro děti 

Renáta Fučíková získala za ilustrace dětských knih řadu ocenění. Za knihu 

„Vyprávění ze Starého zákona" byla v Dillí zapsána do Čestné listiny IBBY 

(při UNESCO - pozn.). Dětská bible získala druhé místo v soutěži 

„Nejkrásnější kniha". Právě pracuje na ilustracích ke „Starým pověstem 

českým a moravským". Spolu s autorkou textu Alenou Ježkovou se snaží 

přistupovat к našim pověstem a legendám tak, aby zaujaly dnešní děti, 

zahlcené akčními filmy a komiksy. 
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Příloha č. 18 

OHLASY NA BIBLICKÉ PŘÍBĚHY IVANA 

OLBRACHTA 
S prvním vydáním v Melantrichu byly Biblické příběhy vydány celkem 

pětkrát. Největší ohlas byl na první vydání. Nakladatelství již předem 

oznámilo svůj záměr, a tak se kniha očekávala. Některé recenze jsou společné 

pro Biblické příběhy i Durychův Z růže kvítek vykvet nám. 

Na Biblické příběhy Ivana Olbrachta vyšly novinách a 

časopisech tyto ohlasy: 

Drda, Jan. Česká kniha pro české děti. Lidové noviny 47, 24. 8.1939, 

č. 421. 

Drda, Jan. Krásná řeč zákona. Lidové noviny 47, 14. 11.1939, č. 571. 

Ks. Dva přepisy bible pro mládež. Čteme 2, č. 3, 14. 12. 1939, str. 40. 

Ukázka: 

„Náš lid chránil si svou versi Bible často s nasazením života, a kolika 

našincům všech pokolení se kniha knih stávala útočištěm ve válečných 

úzkostech a hrůze! Je naproti tomu možno diskutovat, jeli Bibli v plném znění 

pokládati za takové nebezpečí pro dospívající mládež, že by pro ni bylo třeba 

úprav dokonce radikálnějších, než u jiných, našemu mládí na dosah 

přístupných tisků...Zdá se, že by je pak bylo podnikat zvlášť pro jednotlivé 

věkové stupně, ne-li pro každý dosažený příčel školského vzdělání...Kolik 

nadto třeba taktu a výběru, aby zvídavost malých, dlážděna a mystickými 

nápovědmi a zámlkami nebyla odváděna od podstaty a nepídila se po výkladu 

podloudném. V tom směru měl Olbracht jistě neskonale horší potíže se 

Starým zákonem, kdežto Durych měl zas v týle církevní censuru, jež ostatně 

dopadla dobře. 

Buď jako buď. Oba zmohli úkol statečně. Každý po svém kultivuje krásu 

biblického jazyka snažil se přizpůsobit text zájmům, schopnostem a estetické 

vnímavosti dítěte, takže podle slibu působí výchovně i po stránce ryze 
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filologické. Olbracht by jen nebyl měl zbytečně měnit slovní pořádek výroků, 

tak již vžitých, že to rušívá zcizujícím dojmem...Neobyčejně šťastně však zato 

dovedl vyluštit epické jádro příběhů a zpřízvučnit neúprosně přísnou, až 

krutou strohost starozákonního Jehovy, úměrnou drsnosti a věrolomnosti jeho 

Izraelských..." 

(ks) 

Zelinka, Vojtěch. Ivan Olbracht - Biblické příběhy - Jaroslav Durych -

Z růže kvítek vykveťnám. Zvon 40, č. 14 - 15, 20. 12.1939. 

Ukázka: 

„Jedinečné umění starozákonní epiky tlumočí Olbracht s krajní pietou, jak 

vzhledem к výrazu, tak ke způsobu dějové a psychologické techniky. Jeho 

biblická čeština, vycházející z překladu Kralického, ponechává i 

v přechodnících v prozaickém rythmu a v intonaci větné všechen pathos 

vzácného odkazu." 

Vácha, Felix. Kniha měsíce. Literární noviny, 13, ě. 7, rok 1940. 

Matyáš, Milan. Kniha nám blízká. Český zápas, týdeník církve 

československé, 46, č. 48, rok 1963, str. 3. 

Ukázka: 

„Olbrachtovy Biblické příběhy jsou volným přepisem pasáží z Kralické 

bible do moderní češtiny. Zajisté, že zde nejde o práci z hlediska moderní 

kritiky biblických textů, tím méně o přepis odborně teologický. Je to dílo 

vysloveně literární. Avšak nesmírně cenné tím, že se zvláštním citem 

zachovává básnickou dikci jazyka Kralických, a na druhé straně harmonizuje 

se srozumitelností moderní češtiny." 

Nyklová, Milena. Biblické příběhy I. Olbrachta. Lidová demokracie, 27. 

2. 1971, str. 5. 

Ukázka: 

„Znalost bible patří к všeobecnému vzdělání každého kulturního člověka." 
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Autorka článku hodnotí kladně i dřevoryty Gustava Dorého, které podle ní 

výborně doplňují kouzlo Olbrachtova díla. Vedle článku byla zveřejněna i 

jedna z ilustrací. 

Zítková, Irena. Ivan Olbracht: Biblické příběhy. Zlatý máj, 15, č. 6, rok 

1971, str. 312. 

Ukázka: 

„Soucit s lidmi a odpor ke krutému Hospodinu, tisíciletá moudrost a věčně 

se opakující kouzlo právě probuzené lásky, loupežnická krutost na jedné a síla 

přežít na druhé straně - jsou další a další protipóly spojené v Biblických 

příbězích v celek tak organický a jednolitý, že jeho vnitřní rozpornost 

pociťujeme jen jako napětí, jež činí knihu čtenářsky přitažlivější." 

Lejdar, Jiří. Starý zákon v díle Ivana Olbrachta. Kostnické jiskry, 

evangelický týdeník, 62, č. 42, rok 1977, str. 2. 

Ukázka: 

„Co člověka znalého Kralického překladu při četbě Olbrachtových výborů 

a úprav nesporně potěší, je citlivost, s jakou tento spisovatel к našemu 

reformačnímu textu přistupoval. Neužívá bible jako odrazového můstku 

vlastní básnické obrazotvornosti, nedotahuje příběhy a jejich postavy ani 

psychologicky, ani vlastními úvahami, ale nepoužívá ani jiných překladů. 

Drží se úkolu, který si sám dal, a podává kralický text často zestručněný, jinak 

však jen potud obměněný, aby byl dnešnímu čtenáři co nejsrozumitelnější. A 

tam, kde přece vkládá vlastní slovo nebo větu, dovede až mistrně slohem i 

výrazem přizpůsobit řeči Kralické. 

Snad si touto literární činností I. Olbrachta, věnovanou Písmu, položíme 

otázku, proč se jí vůbec zabýval. V biblických příbězích mohl jistě najít 

mnoho básnicky přitažlivého i dramaticky až dráždivého, Kralická bible ho 

mohla upoutat i svou jazykovou krásnou, ale sotva pochybíme, domníváme-li 

se, že ho к této práci přivedla také, a především, vnější situace, v níž náš 

národ tehdy žil pod nacistickou vládou. Tenkrát se mnozí lidé, prostí i 

vzdělaní, znovu obraceli к bibli a jejímu poselství, v němž objevovali mocné 

zdroje víry a naděje. V touze po nich, pro sebe i pro druhé - ovšem ne v té 

nejvlastnější biblické rovině - otvíral bibli, - jak se zdá, také Ivan Olbracht." 
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Pří loha č. 19 

OHLASY NA DÍLO JAROSLAVA DURYCHA A 

JEHO KNIHU Z RUŽE KVÍTEK VYKVET NÁM 

Dílo Jaroslava Durycha vyšlo pouze dvakrát. Poprvé v roce 1939 a 

podruhé po revoluci v nakladatelství Blok v roce 1992. Na jeho knihu bylo 

méně ohlasů než na knihu Ivana Olbrachta. Většinou jsou obě díla 

srovnávána. 

Šefrna, Miloslav. Ivan Olbracht: Biblické příběhy, Jaroslav Durych: 

Z růže kvítek vykveťnám. Střední škola XX, 1940, ě. 2, str. 105. 

Ukázka: 

„Jestliže kniha prošla katolickou censurou bez závady, znamená to už, že 

bude u nás korigovat tak mnohé představy o Ježíši - člověku a Bohu. Autor 

také dosti přísně posuzuje židy a zachází snad leckde do podrobností, jež 

nebudou vždy mládeži srozumitelné." 

Lomský, Josef. Biblické příběhy pro mládež. Ivan Olbracht: Biblické 

příběhy. Starý zákon pro mládež. Jaroslav Durych: Z růže kvítek 

vykveťnám. Střední škola 20,1940, ě. 2, str. 103 - 104. 

Tento časopis vycházel 5x ročně a byl vydáván Ústředním spolkem českých 

profesorů v Praze. 

Ukázka: 

„Umělecká i názorová protichůdnost obou autorů vytvořila nám tu však 

dvě díla hodně různorodá. Není to jen tím, že Nový zákon je jiný nežli zákon 

Starý, pro je např. Olbrachtova kniha dramatem národního kolektiva, kdežto 

Durychův spis je individuální biografií, životem Syna člověka... 

...Olbracht kráčel jakoby po vrcholcích, vybíral z nepřeberného bohatství 

obsahového především okamžiky nabité dějem a průkazné pro celkový vývoj, 

a z nich po zákonu umělecké tektoniky vystavěl velký epos národa 

procházejícího dramatickými peripetiemi svého osudu, upadajícího v porobu, 

když přestal být věren sobě a víře v svého Boha, a vzestupujícího, když se 
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dovedl naplnit silnými ctnostmi. Durych naopak nechtěl přijít o žádný 

životopisný detail, dokonce sáhl i mimo bibli, aby po způsobu biografií co 

nejvíce pověděl např. i o rodičích (zde o Marii) své postavy, řadě к sobě 

množství drobných faktů až do nepřehlednosti (např. kap. Nový zákon). 

Obracht postupuje drobnými kapitolami obsahově zaokrouhlenými a 

příznačnými pro celkové pásmo, Durych volí dlouhý tok nepřetržitého 

výkladu nových a nových drobných příhod, oddychuje jen řidčeji u vloženého 

titulku. Hlavně však: Olbracht vypravuje, Durych vykládá. U Olbrachta jde o 

základní funci epickou: vypravovat děj - u Durycha o výklad nauky 

náboženské v celé její závažnosti a větvivosti. Olbracht, zachovávaje ducha 

monumentálního slohu biblického, tvoří sloh svůj, Durych raději cituje dlouhé 

pasáže výroků Ježíšových a vysvětluje je, často vložením myšlenkové 

motivace, která jednání osob i hutnost symbolických obratů má učiniti 

srozumitelnějšími. Sloh Durychovy knihy se tím vnitřně rozpolcuje, oba 

proudy jdou často vedle sebe odlišeny jako vody Lužnice a Vltavy při soutoku 

- Olbrachtovo dílo naproti tomu je celé jakoby přetaveno a odlito z jednoho 

kusu. Proto je ovšem Olbracht průzračnější, jasnější a věrnější - můžeme jej 

proto dát do rukou už menším studentům. Kdežto Durych je mnohem 

složitější, těžší, takže na něj stačí teprve studenti vyspělejší." 

Zelinka, Vojtěch. Ivan Olbracht - Biblické příběhy - Jaroslav Durych -

Z růže kvítek vykveťnám. Zvon, 40, č. 14 - 15, 20.12.1939, str. 208. 

Ukázka: 

„Durych měl úkol těžší. Musil spojit údaje čtyř evangelií v jeden epický 

celek. Z důvodů blíže neznámých někde text evangelií rozšiřuje po stránce 

líčení a rozboru psychologického a vkládá výklady určitých jevů, čímž tu a 

tam vzniká určitý slohový rozdíl v jazyku a vůbec v technice vyprávěcí." 

Polák, Karel. Spisovatelé na rozcestí. Dělnická osvěta, 26, 1940, č. 1, z 15. 

1. 1940. 

Ukázka: 

„U Durycha není pochyby o vyhraněném osobním prožívání i 

přetvořování, podobně také Olbracht není citově neúčasten, jakkoliv je jeho 

podání tak vyrovnané a zdánlivě jenom popularisuje a modernisuje známý již 
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básnický tvar starozákonní. Stejně však není pochyby, že tvořivý přínos obou 

básníků je zde poměrně malý..." 

Mervart, Jan. Durychova adaptace evangelia. Rovnost 2 (107), 1992, ě. 

108, 8. 5. 1992, str. 7. 

Ukázka: 

„Text vychází hlavně z evangelií Nového zákona, ale využívá i dvou knih 

o Marii a Kristovi od německého romantického básníka Clemense Brentana 

z 1. poloviny minulého století." 

Ústřední knih.Pef UK 

^092060626 
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