
Průvodce pro ty, kteří se chtějí zorientovat 

 

Když se někdo zmíní o průvodci, představím si obvykle knížku do kapsy, kterou vytáhnu a zalistuji v 

ní vždy, když se v cizím městě zastavím u zajímavého místa a pocítím touhu dozvědět se něco víc, 

než co na první pohled spatřím. Přesně takovým průvodcem je práce renomovaného anglického 

autora Michaela Keeneho. Ta však nenabízí své fundované služby v neznámém městě, nýbrž v jedné 

rozsáhlé knihovně, kterou Bible bezesporu je. 

Keeneho biblický průvodce je poskládaný jako pestrá mozaika, a to jak svým textovým obsahem, tak 

i bohatým obrazovým materiálem a přehledným grafickým zpracováním. Vyvážený poměr textu a 

obrazu (dnes skoro povinnost u tohoto typu příruček) nabízí více než dostatečný materiál zejména 

pro ty, kdo se s Biblí a jejím odkazem teprve seznamují. Citáty významných osobností, které glosují 

zpracovávaná témata, vnímám jako příjemně oživující bonus celé práce. 

Kniha mapuje Bibli z pohledu dějin (na přední vnitřní chlopni je sympatická časová osa, která dějiny 

přehledně vizualizuje), zvyklostí a života, vzniku, obsahu a jejího vlivu v minulosti i současnosti. 

Každému tématu jsou věnovány pouhé dvě strany textu a obrázků, což se – přes počáteční 

překvapení – nakonec jeví jako velmi moudré, vše je uspořádáno úsporně a přitom naprosto 

dostačující způsobem. 

Zmíněná úspornost uplatněná ve všeobecné části, je použita i v části odborné – tedy i každá biblická 

kniha je velice stručně představena na pouhopouhých dvou stránkách. Za klad považuji skutečnost, 

že autor zmiňuje jak tradiční přístup k textu, tak i nikterak nezastírá i novodobé přístupy, což není na 

škodu, protože kniha není primárně teologická. 

Na celé práci je sympatické jazykové provedení – text se velice dobře čte, což je bezesporu zásluha 

překladatelky Mirky Čejkové a redakční úpravy Miroslava Kubíčka. Příjemný je i slovníček 

základních pojmů, které se vyskytují na stránkách práce. To, co jako fajnšmekr postrádám, je 

rejstřík, který by usnadnil orientaci. Zejména těm, kdo nejsou v problematice zběhlí a chtějí se 

k určitým pojmům a částem textu vracet. Částečnou náhradou by mohlo být alespoň uvedení stránek 

výskytu pojmu u zmíněného slovníčku (zůstanu v nadějném očekávání, že se to třeba u dotisku 

dožene). 

Keeneho práce si neklade za cíl poskytnout bohatou ideovou základnu pro kazatele církví, či biblické 

badatele, a vlastně se ani nechce tvářit jako konkurence rozsáhlých Biblických průvodců (u nás 

například nedávno vyšlý velký průvodce, který vydala Česká Biblická společnost), nýbrž je skutečně 

solidním kapesním průvodcem pro ty, kdo se na cestu do stránek Bible teprve vydávají. Vzhledem 

k úspornosti, přehlednosti a ceně je to ideální dárek pro přátele, případně pro ty, kdo navštěvují Alfa 

kursy. 

Přiznávám, že by bylo pro mě příjemné na ulicích našich měst občas potkat nějakého hledajícího 

poutníka právě s tímto Biblickým průvodcem v podpaží… 
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