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2 ORIENTÁLNE PREKLADY STARÉHO ZÁKONA  

 

2.1 Sýrsky preklad Starého zákona 

 

Najstarší preklad Starého zákona v sýrskom jazyku je Pešita, ktorý je 

odvodený zo sýrskeho Pšitta, čo v preklade znamená prostá. Väčšina odborníkov 

uznáva práve Pešitta. Používali ho kresťania v Cirkvi, a to v Sýrii a tiež v Indii
1
. 

O dátume presného vzniku sa nevie, avšak po Septuaginte sa považuje za jeden 

z najstarších prekladov Starého zákona.  

Prvé svedectvá o tomto preklade nachádzame v 9. storočí u mosulského 

biskupa Mojžiša bar Kefu, ktorý spomína dve verzie sýrskeho prekladu Starého 

zákona.  

Prvá verzia je preklad z hebrejčiny a druhý preklad je z gréčtiny tzv. 

sýrska Hexapla. O existencii sýrskeho prekladu Starého zákona ako prvý svedčí 

sardský biskup Meliton
2
. Pravdepodobne vznikol v období 2. a 3. storočia. 

Súčasná veda hovorí, že hebrejský originál Peššity bol dielom prekladateľského 

kolektívu odborníkov a trval dlhšie obdobie. Okrem iného sa „prekladateľ“ 

opieral aj o ústnu tradíciu čítania textu Biblie. Držal sa princípu prekladať „frázu 

za frázou“ a nie prekladať doslovne t. j. „slovo za slovom“. Existuje viacero 

názorov ohľadom prostredia, kde vznikla Pešita. Jedni
3
 hovoria, že ide o preklad 

kresťanov, iní hovoria o spolupráci kresťanského spoločenstva v Eddese 

so židokresťanmi. Ďalší
4
 zastávajú názor, že Židia preložili Zákon – Tóru 

a Žaltár preložili Židokresťania. Niektoré starozákonné knihy Pešitty najmä päť 

kníh Mojžiša majú veľkú spojitosť s targumami, čo vyvoláva problém ako 

targumi vplývali na formovanie Pešitty. Mnohé najstaršie rukopisy Pešity 

pochádzajú zo sýrskeho kláštora Deir – es – Syriani z obladsti Vadi – en – 

                                                 
1
 ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1993, s. 233. 

2
 Zomrel r. 184/195. 

3
 V. Genezius a T. Nejldeke. 

4
 M. Vaicman. 
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Natrun. V súčasnosti sa ich veľa uchováva v Londýne a Vatikáne. Dva najstaršie 

rukopisy Pešity sa uchovávajú v Britskej knižnici, a to – palimsest knihy Izaiáša 

a tiež 5 kníh Mojžiša. Sýrsky preklad urobený zo Septuaginty tzv. Syrohexapla 

bola urobená r. 616, a to biskupom Pavlom Tellským, ktorý ho urobil 

v koptskom kláštore Enaton.  

Uchovalo sa okolo 60 rukopisov zo VI. – VII. storočia. Kompletný text 

Starého zákona sa zachoval vo forme rukopisu a nachádza sa v knižnici sv. 

Ambróza v Miláne. Ďalší dôležitý rukopis celého Starého zákona je umiestnený 

v laurenciánskej knižnici vo Florencii. Preklad sýrskej hexaply sa používal 

v sýrskych pravoslávnych kruhoch, kde sa označoval ako „LXX“ a používali ju 

teológovia Cirkvi na východe, zvlášť Išodad Mervský v 9. storočí
1
.  

Prvýkrát tlačená verzia starozákonnej Peššity sa objavila v Parížskej 

polyglote r. 1645 a následne aj v Londýnskej polyglote r. 1657. Nekritické 

vydania boli publikované S. Li z r. 1823, v Urme r. 1852 a Mosule r. 1892. 

Súčasný preklad G. Lamsa bol vydaný v Nashville r. 1933 pod názvom: „The 

Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts“.
2
 

 

 

                                                 
1
 ГРИЛИХЕС, Л. a kol.: Библия. Переводы на сирийский язык. In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 127. 
2
 ТОВ Э Текстология Ветхаго Завета Москва 2000, s. 145. 
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2.2 Koptský preklad Starého zákona 

 

Koptský preklad Starého zákona je prvým z orientálnych prekladov, po 

ktorom nasledovali ďalšie, a to: etiópsky, arménsky, gruzínsky, arabský.... 

Vďaka nim sa Biblia postupne dostala ku všetkým národom. Božie slovo už 

bolo zrozumiteľné v ich rodnej reči, pričom sa formoval aj cirkevný a kultúrny 

život.
1
 Tento preklad Starého zákona má veľký význam pri kritickom skúmaní 

prekladu Septuaginty
2
.  

Z dejín prekladu Septuaginty vieme, že posvätné knihy Starého zákona 

sa šírili v Egypte ešte pred začiatkom kresťanstva, a to v 3. stor. pred Chr. Židia, 

ktorí obývali Alexandriu a iné egyptské mestá čítali posvätné texty buď 

v starohebrejčine alebo v starogréčtine. Či sa starozákonné náboženstvo šírilo 

okrem domorodých Egypťanov aj medzi inými národmi, nie je jasné. Avšak s 

príchodom kresťanstva sa posvätné texty Biblie začali veľmi rýchlo šíriť už 

v apoštolských dobách. Evanjelista Marek, ako jeden zo sedemdesiatich 

apoštolov, tomu veľmi napomohol svojím evanjeliom, ktoré napísal. Záujem bol 

hlavne u vzdelanejšej vrstvy obyvateľstva, ktorá sa zúčastňovala na 

bohoslužbách a vedela po grécky, v ktorom boli napísané posvätné texty Starého 

i Nového zákona. Koptský jazyk bol vlastne akýmsi pôvodným, starobylým 

jazykom
3
 faraónov, ktorým rozprávalo pôvodné obyvateľstvo zväčša nižšie 

vrstvy, ktoré si ho neosvojili a nerozprávali po grécky
4
. 

Preklad Sv. Písma Starého zákona bol robený okolo r. 200 po Chr. 

z gréckej predlohy pre potrebu prostých kresťanov, ktorí nerozumeli po grécky. 

Išlo o nárečie, ktorým sa hovorilo v Egypte na začiatku kresťanskej éry. 

Zachovali sa však iba jeho úryvky. Neúplné rukopisy starozákonných spisov 

                                                 
1
 МЕНЬ, А.: Исагогика - Ветхий Завет. Москва 2000, s. 37.  

2
 ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 232. 

3
 Pozn. aut. – nárečím. 

4
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 316.  
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v sahidskom a bohairskom nárečí koptčiny pochádzajú z 3. a 4. storočia.
1
 Prof. 

Š. Pružinský konštatuje, že sahidické a bohairické dialekty boli dva 

najdôležitejšie zo všetkých egyptských dialektov.
2
 

Sahidický bol hornoegyptský preklad, ktorého rukopisy sa zachovali z 3. 

– 4. storočia. Bohairiský preklad bol prekladom dolnoegyptským, ktorý bol 

o trochu mladší. V žiadnom z týchto nárečí sa nezachovala celá Biblia. Iba Nový 

zákon sa zachoval v tomto nárečí
3
. Preklad Starého zákona do kopčtiny bol 

robený na základe Septuaginty.  

Existujú odborníci
4
, ktorí hovoria, že išlo o tri nárečia, a to memfiské, 

sahidické a fajumské. Sahidický dialekt sa používal v oblasti Téb
5
. Vyššie 

spomenuté tri egyptské dialekty vznikli na základe etnografického 

a geografického delenia Egypta na horný, stredný a dolný. S takýmto delením sa 

stretávame aj v asketickej literatúre, ktorá uvádza, že sv. Anton Veľký, otec 

mníšstva, žil v dolnom a strednom Egypte a Pachomij Veľký sa zdokonaľoval 

na púšti v hornom Egypte.  

Podľa svedectva blaž. Augustína, sv. Anton Veľký citoval Sväté Písmo 

naspamäť, pravdepodobne v pôvodnom jazyku, a to v kopčtine. Na základe 

svedectva Epifána istý „vedec menom Leontopol Gierakas v polovici 3. stor. po 

Chr. poznal dokonale egyptský jazyk a preklady Starého a Nového zákona“ 

a urobil taktiež výklad na šesť dní stvorenia sveta.
6
 P. Nagel poukazuje na 

preklad Žaltára a prorockých kníh
7
. Najstarší kódex so Žaltárom sa datuje do r. 

400 – Berliner Psalter/Hrsg.A. Rahlfs. Zachovaný fragment prekladu knihy 

                                                 
1
 Sväté Písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 23. 

2
 PRUŽINSKÝ, Š.: Úvod do Sv. Písma Nového zákona. Prešov 2001, s. 101. 

3
 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 584-585.  

4
 VESELINOVIČ, S.: Lekcie iz Svetoga Pisma. Zakonske knige St. Zaveta. Beograd 1908, s. 

41. Tento názor zastáva aj ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 316.  
5
 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 1037. 

6
 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 316. 

7
 NAGEL, P.: Old Testament, Coptic Translations of//Copt. E.Vol. 6.P. 1836 (Pozri 

ВОЙТЕНКО. А., МУРАВЬЕВ, А.: Библия. Переводы на Коптский язык, In: 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 129-130). 
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Príslovia v dialekte tzv. protosahidickom, nachádzame v Bodmerovom papyruse 

z 3. stor. po Chr., ktorý je považovaný za najstarší.  

Preklady Starého zákona nachádzame taktiež v čase rozkvetu 

prekladateľskej činnosti najmä v sahidickom dialekte, ktorý bol považovaný za 

klasický literárny dialekt koptského jazyka. Nachádzame ich v rukopisoch zo 4. 

storočia. Genezis – fragmenty uchované v Nag-Hamadi Codex VII, Exodus – 

papyrus Bodmer XVI, Deuteronomium – papyrus Bodmer XVII; British 

Library. Or. 7594, Jozue – papyrus Bodmer XXI, Jeremiáš-Baruch – papyrus 

Bodmer XXII, Izaiáš – papyrus Bodmer XXIII.  

V originálnej koptskej literatúre, predovšetkým spätej s pachomiánskym 

mníšstvom, sa cituje hlavne sahidický preklad Starého zákona. V súlade 

s pravidlami ctihodného Pachomia bolo povinnosťou už pre poslušníkov jeho 

kláštorov čítať, a možno aj písať, a taktiež vedieť naspamäť mnohé fragmenty 

Svätého Písma. Biblické preklady sa robili predovšetkým v kláštoroch, a to 

Bielom, Gamuli, Fajume, v kláštoroch Jeremiáša v Sakkare a v kláštore sv. 

Makaria v Skyte. 
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2.3 Etiópsky preklad Starého zákona 

 

Etiópsky preklad Starého zákona bol urobený neskôr ako koptský 

preklad a taktiež sa jeho autori opierali o Septuagintu
1
. Etiópia

2
 v polovici 4. 

storočia prijala kresťanstvo
3
 vďaka axumskému kráľovi Ezanovi. Už v Skutkoch 

apoštolských
4
 je zmienka o tom, ako Filip pokrstil etiópskeho eunucha, dvorana 

etiópskej kráľovnej, ktorý čítal knihu proroka Izaiáša. Za prvého biskupa ako aj 

osvietenca bol považovaný sv. Frumentios, ktorý bol súčasníkom sv. Atanáza 

Veľkého. Sv. Frumentios spolu s deviatimi svätými
5
 mníchmi z horného Egypta, 

začali hlásať kresťanskú vieru už v 5. storočí. Začiatkom 6. storočia Kosma 

Indikoplov nazýva Etiópiu kresťanskou krajinou.  

Jazyky geez, tigre, tigri patria k severnej skupine etiopskosemitských 

jazykov. Začiatkom druhého tisícročia bol jazyk geez zamenený amharským 

jazykom, ktorý patril do južnej skupiny jazykov, avšak bol mu ponechaný status 

cirkevného jazyka
6
.  

Preklad Starého zákona do etiópčiny bol ukončený až v 6. storočí po 

Chr., no jeho pôvodný rukopis sa nezachoval. Prof. Jungerov 
7
udáva, že 

prekladať sa začalo v polovici 4. storočia a ukončenie bolo v 5. storočí. Preklad 

bol uskutočnený do jazyka, ktorým rozprával najväčší počet miestneho 

obyvateľstva. 

Najstaršia verzia etiópskeho prekladu Starého zákona – je možné 

predpokladať, že sa urobila v období rozkvetu Axumského kráľovstva koncom 4 

– 6. storočia – išlo o doslovný preklad LXX.  

                                                 
1
 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 1037.  

2
 Používa sa tiež názov Abesínia alebo Habeš. 

3
 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 584-585.  

4
 Sk 8, 26-40. 

5
 Existuje dielo „Deväť svätých“, ktoré pojednáva o ich misijnej činnosti.  

6
 ЧЕРНЕЦОВ. C, ВОЙТЕНКО, А.: Эфиопский (геэз). In: ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 136. 
7
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 31.  
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Už za sv. Jána Zlatoústeho, ktorý zomrel r. 407, mali Etiópčania Sväté 

Písmo vo svojom jazyku. Starý zákon v etiópčine pôvodne neobsahoval delenie 

na kapitoly a verše. Preklad knihy Jób je najstarším prekladom do etiópskeho 

jazyka, avšak išlo skôr o parafrázovanie než preklad. Najznámejší rukopis je až 

z 13. storočia, ktorý je už veľmi prepracovaný. V 14. a 16. storočí došlo k revízii 

posvätného textu Starého zákona. Od 14. storočia bol viackrát robený preklad 

Biblie podľa arabskej verzie, s cieľom vylepšiť jeho štýl. Väčšina biblických 

etiópskych rukopisov sa vzťahuje k 17. storočiu a ďalším storočiam.  

Je to spojené s ničením a rabovaním, ktoré sa odohralo v krajine za 

emira Achmada Ibrahima al Gaziho v prvej polovici 16. storočia.  

 

V súčasnosti existuje v Etiópii veľa nárečí ako napr. oromo... a existujú 

názory, že etiópske nárečie bolo najrozšírenejšie a vyvinulo sa až do oficiálneho 

štátneho jazyka
1
. Blahoveščenský udáva, že po viacerých redakciách, opravách 

posvätného starozákonného textu sú mnohé verše veľmi nejasné 

a nepochopiteľné
2
.  

Istý Dilman hovorí o troch redakciách etiópskeho textu. Keďže tento 

odborník pracoval dlho v tejto oblasti, podarilo sa mu kritické vydanie 

etiópskeho prekladu Starého zákona v piatich dieloch. Posledný diel vyšiel r. 

1894.  

Počet starozákonných kníh je rovnaký ako v Septuaginte, avšak počet 

novozákonných kníh sa v Etiópskej Cirkvi udáva až 30
3
 oproti naším 27

4
. 

Okrem kanonických kníh Starého zákona sa do etiópskeho kánonu SZ dostali aj 

niektoré apokryfné knihy ako napr. prvá kniha Enocha, knihy Jubilejné, 

                                                 
1
 VESELINOVIČ, S.: Lekcie iz Svetoga Pisma. Zakonske knige St. Zaveta. Beograd 1908, s. 

41. 
2
 БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, А.: Книга Плач. Москва 1900, s. 246. 

3
 СТИЛИАНОПУЛОС, Т.: Новый Завет: Православная перспектива – писание, 

предание, герменевтика. Москва 2008, s. 28.  
4
 Iní udávajú celkový počet kníh v etiópskej Biblii na 81. Z toho 46 kníh Starého Zákona a až 

35 kníh Nového Zákona. (Pozri ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 232). 
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Nanebovstúpenie Izaiáša, Paralipomenon Jeremiáša. Tieto knihy boli preložené 

z gréčtiny podľa všetkého v 4. – 6. storočí. 

R. 1817 bol ukončený preklad Biblie do amharského jazyka. Išlo 

o desaťročnú prácu francúzskeho vicekonzula Ž. Asselena de Šervilia 

a etiópskeho mnícha Abrechama, skôr známeho pod menom Abu Rumi. 

Koncom roku 1819 biblická spoločnosť „Church Missionary Society“ získala 

rukopis tohto diela a vydala ho. Toto vydanie je známe pod názvom „Abu 

Rumiho Biblia“.
1
  

 

 

                                                 
1
 ЧЕРНЕЦОВ. С.: Амхарский и другие языки Эфиопии. In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 186. 
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2.4 Arménsky
1
 preklad Starého zákona 

 

Miloš Bič udáva, že pôvodným jazykom arménskej cirkvi bol gréčtina 

a sýrština
2
. V Arménsku sa kresťanstvo rozšírilo v 4. storočí po Chr., a to vďaka 

arcibiskupovi Grigorijovi, ktorý z úcty dostal titul просвититель Армении t. j. 

osvietiteľ Arménska. Spomínaný arcibiskup a jeho nástupcovia začali pracovať 

na preklade kníh Svätého Písma Starého zákona do arménskeho jazyka. Nedá sa 

konkrétne konštatovať, kto presne a kedy tieto knihy preložil, ale je zrejmé, že 

sa preklady robili postupne. Je pravdepodobné, že najprv bol preložený Žaltár, 

a potom tie úryvky SZ, ktoré sa čítali v Cirkvi, t. j. paramije.  

Mesrop Maštocem v Sýrii vynašiel arménsku abecedu
3
 a spolu so 

svojimi dvoma žiakmi Jozefom a Jánom sa podľa všetkého pustili do prekladu 

SZ z Pešity. Sv. Justín Vyznávač
4
 poukazuje, že katolikos Saak prekladal zo 

sýrštiny, pretože všetky grécke knihy v Arménsku boli zničené na príkaz 

perzského kráľa
5
.  

Na začiatku 5. storočia
6
 arcibiskup

7
 Izák

8
 a Mesrop za pomoci ďalších 

pomocníkov urobili preklad posvätných kníh Starého zákona. Preklad započali 

                                                 
1
 V odborných kruhoch sa používa skratka Arm. (Pozri BANDY, J.: Úvod do exegézy Starej 

Zmluvy. Bratislava 2002, s. 29). 
2
 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 585.  

3
 Prvé preklady Biblie na staroarménsky jazyk tzv. grabar sa objavili už na začiatku 5. 

storočia. Arménska abeceda, jednotlivé písmená, sú vyrobené zo zlata. Dodnes sa 

uchovávajú ako súčasť štátneho i cirkevného pokladu a ukazujú sa cudzincom návštevníkom 

v duchovno-cirkevnom starobylom sídle Ečmiadzine, kde sídli arménsky patriarcha-

katolikos. 
4
 Apol. 67.3. 

5
 Historia.III 53-54. 

6
 VESELINOVIČ, S.: Lekcie iz Svetoga Pisma. Zakonske knige St. Zaveta. Beograd 1908, s. 

42. 
7
 V odbornej literatúre sa spomína katolikos Saak Parten a jeho žiaci: Eznika Kochbaci, 

Ovsepa Palnaci, Jána Ekelecaci, Levond Vanandeci a istý Korjun. (Pozri: ДЖАГАЦПА-

НЯН, Е.: Библия. Переводы на древнеармянский язык, In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 131). 
8
 Biblické meno Izák je v ruštine preložené ako Исаак. Ak od tohto mena odoberieme 

samohlásku I dostávame meno Saak. Takže, ak v texte spomíname meno Saak, treba ho 

chápať ako Izák.  
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z knihy Príslovia a prvé slová, ktoré zazneli v staroarmejčine boli: „Hodia sa na 

poznanie múdrosti a náuky, uschopňujú porozumieť reči rozumné“
1
. Movses 

Chorenaci informuje, že Maštoc preložil všetkých „22 bohom daných kníh“ SZ. 

Lazar Parpeci
2
 už v 5. storočí poukazuje, že Starý a Nový zákon urobil Saak 

bezprostredne zo starogréčtiny. 

Neskôr bol tento text opravený podľa Septuaginty žiakmi, ktorí boli 

vyslaní na štúdium gréčtiny. Oni zozbierali grécke posvätné preklady a 

s požehnaním konštantinopolského patriarchu Attika sa napokon vrátili naspäť 

do Arménska
3
, kde pokračovali v začatej biblickej práci. 

V odbornej terminológii sa stretávame aj s názvom „Mesropova Biblia“
4
. 

O najstaršom arménskom preklade sa pochvalne vyjadrujú nielen samotní 

Arméni, ale aj cudzinci
5
, ktorí sa s týmto prekladom mohli stretnúť. 

Existuje aj tzv. „Kilikijská redakcia“ arménskej Biblie zo 6. – 8. storočia, 

iní udávajú 11. až 14. storočie. Prvý tlačený arménsky Žaltár bol vydaný v Ríme 

r. 1565 a neskôr v r. 1642 vo Venecii. Druhé Voskanovo vydanie bolo urobené 

v r. 1705 a tretie vydanie v r. 1733
6
. V r. 1666 – 1668 mních Voskan Erevanci 

autor Žaltára, prvýkrát vytlačil arménsku Bibliu v Amsterdame, ktorú redigoval 

podľa Vulgáty a na dlhé roky bola v Arménsku prijatá za jediný správny 

preklad. Opieral sa pritom o rukopis z r. 1295 (Maten.180).  

 

Existuje okolo 20 prekladov Svätého Písma, ktorý bol robený zo 

staroarménskeho jazyka – grabar do východnej i západnej varianty súčasného 

arménskeho jazyka – ašcharabar. V r. 1831 na Malte urobil preklad Starého 

zákona D. Karapetjan do západoarménskeho jazyka, ktorý napokon nebol 

                                                 
1
 Pr 1, 2 

2
 История Армении, Ереван 1982, s. 38. 

3
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 321. 

4
 Zvlášť cenná monografia, ktorá je vlastne úvodom do dejín prekladu Biblie na Arménsky 

jazyk, bola na danú tému vydaná v Sankt – Peterburgu r. 1902 pod názvom. „Месроп Тер 

Мовсесян“. 
5
 Vedec Lakroz tento preklad nazýva „Kráľovnou prekladu.“ 

6
 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 322. 
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vydaný. V západoarménskom jazyku bola vydaná r. 1853 v Smirne celá Biblia 

bez deuterokanonických kníh Americkou biblickou spoločnosťou a išlo 

o preklad arménskych protestantov.
1
  

 

V hlavnom meste Arménska v Jerevane, a to v Inštitúte starých 

rukopisov Matenadaran, v Arménskom Jeruzalémskom patriarcháte 

v knižniciach mchitaristov vo Viedni a Venecii sa uchováva viac ako 2500 

rukopisov, ktoré obsahujú texty Sv. Písma, z tohto je 90 kompletných Biblií. 

Kritické vydanie Biblie pripravili: A. Zejtunjan, Exodus – Jerevan 1992, 

Numeri – Antiľjas 1993; Levitikus – Antiľjas 1998. A. Amaljan Makabejské 

knihy – Jerevan 1996
2
. 

V súčasnosti Arménska apoštolská cirkev považuje „Zograbjan“ za 

normatívny text Svätého Písma.  

 

                                                 
1
 (Pozri: ДЖАГАЦПАНЯН, Е.: Библия. Переводы на армянский язык, In: 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 187). 
2
 (Pozri: ДЖАГАЦПАНЯН, Е.: Библия. Переводы на древнеармянский язык, In: 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 132). 
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2.5 Gruzínsky preklad Starého zákona 

 

Kresťanstvo sa do Gruzínska – pôvodný názov Ibéria, dostalo vďaka 

apoštolom Andrejovi, Šimonovi Kananitovi
1
 a najsvätejšej Bohorodičke. 

Následne k tomu prispelo aj prenasledovanie kresťanov v rímskom impériu. Títo 

buď hľadali politicko-náboženský azyl, alebo sa tu dostali ako zajatci, či ako 

vojaci
2
v 1. a 2. storočí. V tom období tu biskup Kliment Rímsky priniesol sväté 

Evanjelium.  

Preklad Biblie do starogruzínskeho jazyka sa začal v období rozkvetu 

Kartli, ktoré je v dejinách známy ako Vychodogruzínsky štát, a to vďaka sv. 

Nine od počiatku 4. storočia. Kartli malo veľmi intenzívne kontakty 

s niektorými krajinami grécko a sýrskopohanskou Mezopotámiou, 

gréckopohanskou Lazikou – Egrisi, Pontom, Kapadóciou a tiež Arméniou. 

Gruzínsky jazyk nemá spoločné prvky ani s indoeuropskými, ani so 

semitskými jazykmi, preto pred prekladateľmi stála ťažká úloha.
3
 Najstaršie 

svedectvo o existencii gruzínskeho prekladu Žaltára, Evanjelia a listov ap. Pavla 

nachádzame v „Mučeníctve sv. Šušaniky“ u Jakoba Curtavského z 5. storočia. 

S vývojom bohoslužieb, predovšetkým v gruzínskych monastieroch 

v Jeruzaleme, vznikala potreba a nutnosť prekladu Sv. Písma do gruzínskeho 

jazyka. Existuje zmienka, že v 5. storočí sa ho v Jeruzaleme učili gruzínske deti 

v škole. Tu sa teda započalo s prekladmi posvätných kníh do gruzínskeho 

jazyka. V piatom storočí arménsky Mesrop Maštoka vytvoril cirkevnogruzínsku 

                                                 
1
 KRYŠTOF: Pravoslávny svět. Prešov 2000, s. 91. 

2
 V tradícii Gruzínskej pravoslávnej cirkvi nachádzame zmienku o tom, že Christov chiton – 

odev, „košeľa Isusa Christa“, ktorú mu utkala Najsvätejšia Bohorodička, o ktorý losovali 

rímski vojaci predtým, než ho pribili na kríž, vyhral vojak – Gruzínec, ktorý mal židovský 

pôvod. Jeho matka, ktorá žila v Gruzínsku, mala sen, že tento Christov odev jej prinesie syn. 

Po príchode syna domov s touto „vzácnou relikviou“ matka chytila tento odev do svojich rúk 

a okamžite zomrela. Vzácnu relikviu jej nebolo možné ani po smrti vytrhnúť z rúk. Preto 

bola pochovaná s touto vzácnou relikviou a na tomto mieste bol vybudovaný prvý katedrálny 

chrám v Gruzínsku.  
3
 (Pozri: МУРАВЬЕВ, А.: Библия. Переводы на древнегрузинский язык, In: 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 133). 
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abecedu, ktorá sa začala používať pri tvorbe bohoslužobných kníh. 

Zo životopisov sv. Sávy Palestínskeho a Theodosia Veľkého – askétov 5. 

storočia, je zrejmé, že v monastieroch žili Gruzínci, ktorí slúžili bohoslužby, ale 

aj čítali Božie slovo vo svojom rodnom jazyku. 

V 5. storočí
1
 sa taktiež začalo s prekladom SZ do gruzínskeho jazyka 

vďaka mníchom Jánovi a Štefanovi. Opierali sa pritom o grécky preklad LXX, 

sýrsky, arménsky a arabský preklad SZ – v 6.storočí bolo dielo zavŕšené.  

V 5. storočí žil aj cárovič Murvan, ktorý prijal mníšstvo s menom Peter 

a v 6. stor. jeho žiak Ján a on prekladali posvätné knihy z gréckeho a sýrskeho 

jazyka. V 7. storočí sa prekladom posvätných kníh zaoberali v Palestíne mnísi 

Antonij a Sáva, a v 8. a 9. storočí na hore Sinaj prekladali Michal a Eustafij. 

V 10. – 11. storočí na sv. hore Athos prekladali SZ Eufimij a Georgij a v 11. – 

12. storočí Efrém Mcire a Saba Tuchareli a ďalší
2
.  

V 8. storočí v chanmetnych rukopisoch nachádzame fragmenty zo 

starozákonných kníh – Exodus, Deuteronomium, Jeremiáš, Príslovia, prvá knihy 

Ezdráša
3
. 

Najstarší kompletný rukopis Starého zákona je tzv. Ošská Biblia, ktorá 

bola napísaná r. 978 v Tao-Klardžeti – Athos 1. Iverský monastier“.  

V 10. storočí sa na sv. hore Athos našiel kompletný preklad Starého 

i Nového zákona, ktorý podaroval istý Tornik. Tento vzácny preklad Biblie sa 

nachádza v Iverskom monastieri. V 10. a 11. storočí gruzínski askéti, žijúci na 

hore Athos, bratia Eufimij a Georgij Mcatmindelovci, opravovali bohoslužobné 

knihy a staré preklady Biblie. V Kutaisi sa zachoval zväzok gruzínskej Biblie 

s poznámkami vyššie spomenutých bratov z 12. a 13. storočia.  

                                                 
1
 Bič udáva, že v 5. storočí bol urobený preklad Biblie na základe sýrskych a arménskych 

posvätných textov. (Pozri BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 585). 
2
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 325-326. 

3
 (Pozri: МУРАВЬЕВ, А.: Библия. Переводы на древнегрузинский язык, In: 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 133). 



32 

 

Klasické vydávanie tlačenej gruzínskej Biblie sa začalo za panovania 

cára Arčila II. Už v r.1705 bol v Moskve vydaný Žaltár sv. Georgija Atoského. 

Avšak prvá kompletná tlačená Biblia v gruzínskom jazyku bola vydaná 

v Moskve až v r. 1743 Vachtangom VI., ktorý žil vo vyhnanstve a bol bratom 

gruzínskeho kráľa Bakara. Vyšla s požehnaním arcibiskupa Jozefa 

Samebeľského. V r. 1884 bola opätovne vydaná v Tiflise
1
.  

Pôvodný gruzínsky preklad z 5 – 6.storočia mohol veľmi pomôcť pri 

kritickom skúmaní Septuaginty. Avšak v priebehu mnohých storočí bol veľmi 

poškodený, takže pri vydaní v r. 1743 v Moskve bol opravený na základe 

slovanského prekladu. Vedecké práce ohľadne gruzínskej Biblie nachádzame 

u prof. Cagarellyho, Marru a Beneševiča. V r. 1896 bola dokonca vytvorená 

komisia pre skúmanie gruzínskej Biblie
2
 . 

Jazyk Biblie prijal status cirkevného jazyka a už v 11. – 12. storočí sa 

vzdialil od živej reči. Po intronizácii pravoslávneho Katolikosa – Patriarchu 

celého Gruzínska Eliáš II. v r. 1977 odborná komisia začala pracovať na 

preklade Biblie do súčasného jazyka. Najprv bol vydaný Starý zákon na základe 

hebrejského a aramejského textu Sv. Písma, a to v r. 1989.  

Od r. 1990 pri Tbiliskej duchovnej akadémii, s požehnaním patriarchu, 

pracuje skupina odborníkov na novom preklade Biblie s „dôrazom na vekami 

odobrenými princípmi prekladov“. SZ sa bude opierať o Septuagintu. Zatiaľ sa 

podarilo preložiť prvé dve knihy Mojžišove.  

Pre Židov, ktorí rozprávajú po gruzínsky, bol urobený preklad Tóry 

s paralelným hebrejským textom. Pracovali na ňom A. Mamistvališvili, T. 

Mamistvališvili-Kezerašvili, G. Ben – Oren Cicuašvili. Prvýkrát boli vydané ako 

päťdielne v Jeruzaléme v r. 1988 a neskôr ako jeden celok v r. 1995. Ďalšie 

                                                 
1
 Pôvodný názov hlavného mesta Gruzínska. Súčasné hlavné mesto – Tbilisi je novším 

pomenovaním. 
2
 ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 232. 
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vydanie s paralelným hebrejským textom, v preklade Šaloma Davida 

Davitašviliho, vyšlo v Tel Avive v r. 1996.
1
  

 

 

                                                 
1
(Pozri: КИКНАДЗЕ, З.: Библия. Переводы на грузинский язык, In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Москва 2000, s. 189).  
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2.6 Gótsky preklad Starého zákona 

 

Góti sa usadili v 3. storočí na území medzi Dnestrom a Dneprom. Za čias 

imperátorov Valeriána (253 – 260) a Galéna (260 – 268) útočili tieto výbojné 

barbarské kmene na Rímsku ríšu, pričom často privádzali do zajatia kresťanov, 

medzi ktorými boli aj kňazi. Kresťanstvo prijala väčšina gótskeho národa 

pravdepodobne už v 3. storočí. Niektorí odborníci udávajú r. 323
1
. Na prvom 

všeobecnom sneme bol gótsky biskup Teofil, ktorý podpísal pravoslávny 

symbol viery. Avšak v polovici 4. storočia boli Góti ovplyvnení ariánstvom.  

V tom čase žil aj biskup Ulfil, ktorý urobil so svojimi pomocníkmi 

najstarší preklad Biblie do germánskeho jazyka. Išlo o západogótského biskupa 

Ulfila
2
, ktorý zomrel r. 388

3
. Z diela sa zachovali iba zlomky

4
. Bol ariánskym 

biskupom, ktorý sa pri prenasledovaní kresťanov presťahoval na južný breh 

Dunaja na teritórium Rímskeho impéria, za panovania imperátora Konstancia II. 

(337 – 361) do N. Mjozii – gothi minores – súčasná časť severného Bulharska. 

O tom, že vyššie spomenutý biskup Ulfil bol tvorca gótskej abecedy svedčia 

Filostorgove
5
 cirkevné dejiny, ktoré sa zachovali v skrátenej podobe 

u konštantinopolského patriarchu Fótia. Podľa Filostorga
6
 preložil Ulfila celé 

Sväté Písmo s tým, že úmyselne vynechal knihy Kráľovské, a to z dôvodu, že sa 

obával, aby „opis vojen nenarušil bojovú pripravenosť jeho duchovnej pastvy“
7
.  

                                                 
1
 (Pozri: ВЕРЕТНИКОВ, М. – ЧИЧУРОВ, И.: Христианство в Причерноморье и на 

Кавказе, In: ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Москва 2000, s. 35).  
2
 Niektorí udávajú Wulfil. Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Úvod do Sv. Písma Nového zákona. Prešov 

2001, s. 101. 
3
 ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 232. 

4
 DUKA, D.: Úvod do Písma Svatého Starého zákona. Praha 1992, s. 33. 

5
 Zomrel po r. 425. 

6
 Philostorg. II 5. 

7
 V origináli „из опасения, что описания войн подстегнут природную воинственность 

его паствы“ (НАЗАРЕНКО, А.: Библия. Переводы на готский язык. In: 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 135). 
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Biskup Izidor Sevilský
1
 v „Histórii Gótov“ píše o „preklade Nového 

i Starého zákona
2
. Uchovaný rukopis gótskej Biblie z 5. – 6. storočia pochádzal 

z teritória západogótskej Itálie a tiež možno z Francúzska a Podunajska. 

Najvzácnejší je tzv. Strieborný kódex – Cod. Argentaeus. Ide o rukopis napísaný 

na purpurovom pergamene strieborným písmom so zlatými iniciálami. Je 

uchovaný v knižnici Upsalskej Univerzity vo Švédsku. Podľa záznamov 

Konštantinopolského patriarchátu z konca 8. storočia sa spomína gótska 

eparchia s centrom v Dorose – Mangupe. Táto eparchia je na 37. mieste medzi 

eparchiami, ktoré majú svojich metropolitov. V tomto zozname sa spomína, že 

v gótskej metropólii sa nachádza aj chazarská eparchia
3
.  

V 9. storočí Valafrid Strabon sa odvoláva na Filostorga a konštatuje, že 

tento preklad Svätého Písma používajú všetci Góti.  

V 10. storočí sa gótske arcibiskupstvo nachádzalo na 113. mieste 

v zozname Konštantipolského patriarchátu.  

 

Odborná analýza súčasných vedcov hovorí o tom, že gótsky preklad 

Svätého Písma bol robený podľa Septuaginty. Pre ruských teológov, biblistov a 

filológov je gótsky preklad Svätého Písma zaujímavý kvôli svojej starobylosti 

a originalite. O svätom Cyrilovi sa udáva, že na Chersone našiel „ruského 

človeka“, ktorý mal „v ruštine Žaltár a Evanjelium“. Všetci učenci a odborníci 

jednotne tvrdia, že išlo o „Ulfilov gótsky preklad Biblie“
4
.  

  

                                                 
1
 Zomrel r. 636. Biskup Ulfil – Wulfila, tento apoštol Gótov, vraj vynechal zo svojho prekladu 

Biblie kráľovské knihy kvôli tomu, že Góti boli aj tak dosť bojachtiví a nepotrebovali 

v tomto smere ešte ďalšie povzbudenie. Bibliu preložil do gótskeho jazyka, pričom abecedu 

vyvinul sám, ale následne ho zajali Skýti. Bol odvezený do Kappadokie a v zajatí obracal 

svojich dozorcov na kresťanstvo. PELIKAN, J.: Cit. dielo, s. 219-220. 
2
 „scriptores novi ac veteris testamenti...convertit“ Isidori Hispalensis Historia Gothorum, cap. 

8/Ed. Th. Mommsen// MGH AA. B., 1894. T. 11. P. 270. 
3
 Not. Episc. Darr. P.241 sp. cf.p.31 In: ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Москва 

2000, s. 36. 
4
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет. К 1. Москва 2003, s. 323. 
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2.7 Arabský preklad Starého zákona 

 

Kresťania, ktorí sa usadili na Arabskom polostrove v prvých storočiach, 

používali sýrsky jazyk a tiež čítali posvätné knihy v sýrskych prekladoch. Až 

s rozšírením islamu sa začala šíriť arabčina, a tak vznikla potreba preložiť Starý 

zákon aj do tohto jazyka. Najstarší známy preklad SZ od Ahmáda ibn Abdalaha 

ibn Salama z r. 820 sa nezachoval.
1
 Ďalším prekladateľom bol Saadi

2
 Fajumský, 

ktorý veľmi excelentne ovládal hebrejskú gramatiku a bol vedúcim hebrejskej 

školy v Súre a v Babylone v r. 927 – 942.
3
 Tento preklad prevzali aj samaritáni 

a v roku 1070 ho zredigoval Abu Said. Tento preklad Tóry urobil na základe 

samaritánskej recenzie pod istým vplyvom hebrejčiny. Bolo to v čase, keď 

samaritáni prestali používať svoje nárečie a začali rozprávať po arabsky.
4
  

V Libanone v r. 1610 bol vydaný arabský preklad SZ, ktorý bol utvorený 

zo sýrskeho prekladu Pešity. Zachovali sa však iba krátke texty z prekladu 

piatich kníh Mojžišových, ktoré boli publikované v Konštantinopoli r. 1546. 

Preklad Izaiáša vydal Paulus r. 1790 – 1791. Kniha Jób bola vydaná Konom 

v Altone. Margulius vydal časť prekladu Žalmov 1-20. Zachovali sa preklady: 

Pieseň Piesní, Rút, Príslovia a Kazateľ.  

Preklad Saadiho je v štýle voľného parafrázovania. Prekladateľ mení 

antropomorfizmy, text dopĺňa o nové geografické termíny, ktoré sú mu známe 

a mnohé hebrejské slová prepisuje iba arabskými písmenami. Niekedy u ňho 

bádame racionalistické tendencie, ktoré sa veľmi vzďaľujú posvätnému textu.  

Napríklad 1Mjž 1, 12 prekladá vetry Božie namiesto Duch Boží stali 

pred tvárou vôd; zachcelo sa Bohu, aby bolo svetlo, tak stvoril svetlo; pod 

diablom, ktorý v prvej kapitole knihy Jób pokúša, chápe nie zlého ducha, ale 

                                                 
1
 МОРОЗОВ, Д.: Библия. Переводы на иранский, нубийский, арабский язык. In: 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 138. 
2
 Niektorí odborníci nazývajú gaon Saadja. (Pozri BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 

1989, s. 585, alebo Saadi ben Jozef Gaona; pozri МОРОЗОВ, Д., cit. dielo, s.138). 
3
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 313-314. 

4
 ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1993, s. 233. 
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človeka, ktorý nie je naklonený patriarchovi
1
. Všetky preklady Sadiho boli 

veľmi blízke hebrejskému originálu, opierali sa o tradičnú hebrejskú exegézu, 

ktorá bola podobná chápaniu targumov s neskorším rabínskym výkladom.  

Ďalšie arabské preklady jednotlivých kníh SZ z hebrejštiny, a to Jozue, 3 

– 4 knihy Kráľovské, Nehemiáš, ktoré sa nachádzajú v Parížskej a Londýnskej 

knižnici, boli urobené Židmi v 10. – 11.storočí. Existuje preklad piatich 

Mojžišových kníh z 11. – 12. storočia, ktorý bol robený podľa samaritánskeho 

textu. Arabské preklady boli urobené dosť neskoro a pri ich používaní treba 

dávať pozor na ich tendenčný preklad. Kvôli biblicko-kritickému štúdiu Svätého 

Písma nemajú veľkú cenu.  

Väčšina arabských prekladov bola robená zo Septuaginty, alebo 

z Pešitty. Arabské zlomky nubijského prekladu majú svoj pôvod v sýrskych 

a koptských prekladoch
2
. Medzi najrozšírenejší preklad, patril Žaltár z 11. 

storočia, ktorý urobil Abdalah ibn al – Fadla Antiochijský.  

Sergej Rizi vydal arabskú Bibliu, ktorú opravil a doplnil podľa Vulgáty 

r. 1671. Následne ju Van Dikk vydal ešte raz v New Yorku r. 1867. Kritické 

vydania: Kniha proroka Izaiáša bola publikovaná v r. 1790 – 1791, 1896. Kniha 

Jób vyšla v r. 1889, 1899, Príslovia vydali v roku 1894 a Žaltár zverejnili v r. 

1900, 1904.  

 

 

  

                                                 
1
 Gezénius často cituje preklad Saadiho. Cahen. Bible. Traduction nouwelle. Paris 1831-1896. 

2
 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 1040. 


