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3 STRUČNE O NIEKTORÝCH SLOVANSKÝCH PREKLADOCH 

STARÉHO ZÁKONA 

 

3.1 Staroslovanský preklad Starého zákona 

 

Na oficiálnu žiadosť veľkomoravského kniežaťa sv. Rastislava
1
, ktorý 

adresoval byzantskému cisárovi Michalovi III. s požehnaním sv. 

konštantínopolského patriarchu Fótia,
2
 boli na naše územie vyslaní misionári sv. 

Cyril
3
 a Metod

4
. Veľmi dobre ovládali staroslovanský jazyk, vytvorili 

staroslovenskú abecedu. To boli dôvody, prečo títo najvzdelanejší misionári boli 

                                                 
1
 Pravoslávna cirkev v Českých krajinách ho r. 1984 kanonizovala za svätého a apoštolom 

rovného. „Dážď Božích písmen potrebuje pre seba, aby plod Boží vzrástol v ňom čo 

najväčšmi. Kto môže všetky podobenstvá povedať, čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia, že 

nehovorí hlasom zrozumiteľným?“ PROGLAS, Bratislava 2004, s. 35. Proglas, ktorého 

autorom je Konštantín Filozof – sv. Cyril je vlastne zvláštna poetická skladba, akýsi úvod 

k prekladu evanjelií, ktorý sa stal veľbásňou IX. storočia. Objavený bol dosť neskoro v r. 

1858 v pergamenovom rukopise v Srbsku zo 14. storočia. S Proglasom, prekladom evanjelií 

a neskôr celého Svätého Písma vzniká na západe jeden z prvých prekladov tejto kresťanskej 

knihy do národného jazyka.  
2
 Sv. Fótios bol jedným z najväčších géniov 9. storočia, sláva carihradskej patriarchálnej 

stolice. Bol vodcom jednej generácie, ktorá sa pričinila o oživenie klasických štúdií na 

carihradskej univerzite. Udával rytmus vo filozofii, teológii, právnej a historickej vede, ale aj 

v štátnej a cirkevnej politike a misijnej činnosti Cirkvi. Bol jemným diplomatom 

a politikom, ktorý sa aj na problémy Cirkvi díval so zreteľom na reálnu politickú situáciu 

v Európe, Ázii a v Afrike. (Pozri IVAN, R.: Svätiteľ Fótioas Veľký, patriarcha carihradský, 

vyznávač. In: Akáfist velíkomu vo ierarsich i ravnoapostolu svjatomu FOTIJU, patriárchu 

konstantinópoľskomu i ispovídniku. Michalovce 2013, s. 3). Kondák 4. „Revniteľ pokazálsia 

jesí Christóvym apóstolom vo vsém, svjaščénnijše ótče. Sehó rádi svít jevánhelija v bólharich 

vírno propovídal jesí, íchže ko Christú privél jesí, ótče Fótie, zovúščich: Allilúia!“ (Tamže, 

s. 13). 
3
 Cyril je to mníšske meno, ktoré prijal pri postrihnutí. Pôvodné meno bolo Konštantín. Bol 

vedúci knižnice pri chráme sv. Sofie a prednášal filozofiu. Ovládal veľmi dobre poznatky 

z filológie. Podľa vtedajších kritérií bol skutočný polyhistor. U samotného patriarchu Fótia 

ako aj ďalších vynikajúcich učiteľov študoval logiku, astronómiu, poéziu, filozofiu, 

matematiku a teológiu. (ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 

341). 
4
 Metod bol starší ako jeho brat a získal vzdelanie v Solúne. Pracoval v armáde a po smrti otca 

dostal vysokú funkciu náčelníka celej oblasti, kde pôsobil asi 10 rokov. Išlo pravdepodobne 

o Strumskú – „slovanskú“ oblasť. Už v Solúne sa zoznámil so slovanským jazykom a neskôr 

ešte viac prehĺbil svoje vedomosti počas svojej administratívnej službe v armáde, medzi 

slovansky hovoriacim obyvateľstvom. (Tamže, s. 342). 
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poslaní k slovenskému národu a ďalším okolitým slovanským národom hlásať 

kresťanskú vieru.  

V Byzancii sa Starý zákon čítal zo Septuaginty, v západných krajinách 

z Vulgáty. Ani jeden, ani druhý preklad Starého zákona nebol pre Slovanov 

zrozumiteľný. Preto sa solúnski bratia ocitli pred naliehavou úlohou, a to 

potreby preložiť text bohoslužieb a biblických textov,
1
 ktoré sa na bohoslužbách 

čítali. Podľa všetkého s prekladom konkrétnych kníh Svätého Písma začali ešte 

pred odchodom na Veľkú Moravu.  

Jungerov
2
 udáva, že pri svojej misii u Chazarov u terajších oblastiach 

juhovýchodného Ruska, ktorá sa uskutočnila r. 858, sv. Konštantín našiel 

„ruského človeka“ pravdepodobne Góta, ktorý mal na svojom „ruskom“ jazyku 

napísaný už vtedy Žaltár
3
 a Evanjelium

4
, išlo podľa všetkého o gótsky Ulfilov 

preklad Sv. Písma, ktorý urobil tento biskup, keď sa nachádzal v skýtskom 

zajatí.  

Najväčšie problémy s prijatím staroslovanských prekladov mala 

spočiatku západná časť Christovej Cirkvi. Najskôr pápež Hadrián II. zakázal 

používanie staroslovanského prekladu. Následne pápež Ján VIII. povolil 

používanie slovanského prekladu bohoslužieb a prekladu Svätého Písma. 

Najviac sa protivili dielu sv. solúnskych bratov franské kniežatá a biskupi, ktorí 

si chceli udržať Slovanov pod západným vplyvom.  

                                                 
1
 МЕНЬ, А.: Исагогика – Ветхий Завет. Москва 2000, s. 38.  

2
 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 342. Alexander Meň na tento fakt poukazuje v Živote 

Konštantína (Cyrila). (Pozri Сказания о начале славянской письменности. Москва 1981, 

s. 20). 
3
 Najstaršie zachovaný starozákonný text písaný hlaholikou je Sinajský Žaltár z XI. storočia 

(Sinait.slav. 38). Neskôr boli podľa neho robené ďalšie redakcie Žaltáru, a to Boloňský 

(Boloň – univerzitná knižnica N 2499), Pogodinský (13. stor.) (RNB. Pogod. N 8), 

chorvatskohlaholské Žaltáre atď. (ПИЧХАДЗЕ, А.: Библия. Переводы на церковно-

славянский язык. In: ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 141). 
4
 Niet pochýb, že na Veľkej Morave z Nového zákona alebo lepšie povedané z Evanjelia 

zazneli prvýkrát na Paschu slová v staroslovančine z prológu evanjelistu Jána 1, 1-18 a to: 

„В начале бе слово“. V iných starších prekladoch nachádzame „Искони бе слово.“ (Pozri 

ALEŠ, P.: Úspěchy a zápasy na Moravě. In: Jubilejní sborník k 1100. výročí sv. Metodeje 

arcibiskupa Velké Moravy. Praha 1985, s. 30). 
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Po smrti Cyrila v r. 869 pokračoval v začatom diele prekladu Svätého 

Písma jeho brat, a to až do svojej smrti r. 885. Určite boli najprv preložené 

všetky paramije
1
 a Žaltár

2
. Na konci svojho života sv. Metod preložil vďaka 

dvom rýchlopiscom celé Sväté Písmo Starého zákona okrem kníh 

Makabejských
3
. Existujú názory

4
, že tento preklad bol zavŕšený po smrti sv. 

bratov v Panónii. U letopisca Nestora, ktorý zomrel r. 1114 sa nachádza veľmi 

veľa citátov zo Sv. Písma zvlášť z kníh historických a tiež z Múdrosti 

Šalamúnových a z knihy Siracha
5
. 

                                                 
1
 Vybrané starozákonné texty, ktoré sa čítajú pri pravoslávnych bohoslužbách na večerni. 

Najstaršie zachovaný tzv. Grigorjevičov paramijnik sa datuje k 12. – 13. stor. (RPB F. 87. N 

2). (ПИЧХАДЗЕ, А., cit. dielo, s. 141). 
2
 Žaltár je pri pravoslávnych bohoslužbách najviac používaná kniha, ktorá obsahuje 

bohoslužobné texty. 
3
 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 348. Svedectvo o tom nachádzame u súčasníka sv. bratov 

slovanského biskupa Jána, exarchu bulharského (892-927), ktorý píše: „великий Божий 

архиепископ Мефодий, брат св. Кирила преложи вся уставные книги 60 от еллинска 

языка на словенск“. „Překlad biblických kníh, Nomokanonu a Knih svatých otcu“ dokončil 

sv. Metodej před svátkem sv. Dimitrije, velikomučedníka soluňského. (ALEŠ, P.: Metodějuv 

návrat na Moravu a zavŕšení literárního díla. In: Jubilejní sborník k 1100. výročí sv. 

Metodeje arcibiskupa Velké Moravy. Praha 1985, s. 77). Vladyka Simeon udáva, že okrem 

žalmov preložili bratia už na počiatku svojej misie ďalšie texty zo Starého zákona, o čom 

nepriamo svedčí obsah posolstva pápeža Jana VIII. kniežaťu Svätoplukovi, kde sa píše, že 

Moravanom „nič nebráni spievať liturgiu v slovančine, alebo čítať Evanjelium, alebo božské 

čítania z Nového a Starého zákona“. (JAKOVLJEVIČ, R.: Svatí Cyril a Metoděj – 

překladatelé Písma In: Jubilejní sborník k 1100. výročí sv. Metodeje arcibiskupa Velké 

Moravy. Praha 1985, s. 134). Existujú aj názory, ktoré hovoria, že preklad Starého zákona 

dokončil sv. Metod spolu s dvoma rýchlopiscami ako je presne zaznamenané v jeho 

životopise, za osem mesiacov. Pre porovnanie: v 18. storočí preklad celej Kamaldulskej 

Biblie do slovenčiny trval aj s prepisom 15 rokov. Nadprirodzený výkon sv. Cyrila i sv. 

Metoda zdôrazňuje tiež fakt, že v dnešnej dobe rýchlych technológií prepisovali 

Kamaldulskú Bibliu do počítača traja ľudia a samotné prepisovanie, bez prekladu, im trvalo 

4 roky. Aj preto mních Chrabr poukazuje na výnimočnú osobnosť Konštantína Filozofa 

a odôvodňuje to pôsobením Svätého Ducha. Pozri: ŠUBJAKOVÁ, H.: Hlaholika – posvätné 

dedičstvo Slovákov, Bratislava 2010, s.13-14.  

Metod vytvoril slovanskú abecedu tzv. hlaholiku a začal preklad Svätého Písma do 

starobulharčiny. Jednou z hlavných aktivít sv. Cyrila bol preklad bohoslužieb do 

slovanského jazyka avšak uskutočniť tento plán sa mu podarilo nie v Bulharsku, ale na 

Morave, kde boli bratia vyslaní. Pozri: ШИРОКОВ, С.: Биографический словарь 

миссионеров Русской православной церкви, Москва 2004, s. 34. 
4
 VESELINOVIČ, S.: Lekcie iz Svetoga Pisma. Zakonske knige St. Zaveta. Beograd 1908, s. 

43. 
5
 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 349. 
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Miloš Bič
1
 poukazuje, že prvé slovanské písmo bola hlaholika vytvorená 

z malých písmen gréckej abecedy doplnená o zvláštne znaky pre hlásky, ktoré 

gréčtina nepozná. Hlaholika do istej miery pripomínala grécke miniskulové 

písmo, avšak z neznámych dôvodov sa neujala a na Veľkej Morave sa prakticky 

používala len veľmi krátky čas. Následne na to bola vytvorená cyrilika, ktorej 

základ tvorilo grécke unciálne písmo
2
. Korsunský

3
 nazýva slovanskú abecedu 

vytvorenú sv. Cyrilom. V Bulharsku, kde sa používala zväčša cyrilika, pretože 

bola jednoduchšia a každý dobre poznal aj grécku abecedu, bola vytlačená 

hlaholika z bežného používania v 12. – 13.storočí.  

Slovenskí odborníci sa vyjadrujú k danej problematike nasledovne: 

Šimon Ondruš (s.51) vo svojom príspevku v hlaholikou napísanom Proglase 

poukazuje na „Vznik slovanského písma v deviatom storočí“ keď hovorí, že 

tvorcom prvého slovanského písma bol Konštantín, sv. Cyril, brat Metoda. 

Svedčí o tom štrnásta kapitola hagiografického spisu Život Konštantínov.  

Na vysokej odbornej úrovni píše o vzniku slovanského písma mních 

Chrabr – asi sv. Naum v traktáte O písmenách. Napísal ho okolo r. 900. Cyrilika 

vznikla v Bulharsku o 30 až 40 rokov neskôr ako glagolica zásluhou cára 

Simeona a jeho veľkňazov Konštantína Preslavského a Jána Exarcha. Cyrilikou 

boli napísané tri väčšie staroslovienske pamiatky – evanjeliár Savvina kniha, 

Ostomirov kódex, Supriasliensky kódex (kázne a Životy svätých). V 10. storočí 

prešla cyrilikou písaná staroslovienska literatúra z Bulharska k východným 

Slovanom, do Kyjevskej Rusi.  

Prof. PhDr. Matúš Kučera, Dr.Sc.v spomenutom Proglase, v príspevku 

(s. 55) „Zo života Konštantína“ – sv. Cyrila, a sv. Metoda konštatuje, že „Boh 

osvietil“ múdreho Konšantína a ten v krátkom čase dobre pripravil či vytvoril 

                                                 
1
 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 586.  

2
 ВОЛКОВ, А.: Алфавиты славянские. In: ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.2. 

Москва 2001, s. 58. 
3
 КОРСУНСКИЙ, И.: Значение св. Кирилла и Мефодия как учителей народа 

Русского. МДА 2007. 



42 

 

prvé slovanské písmo – glagoliku. Bol to skutočne nový výtvor, celkom odlišný 

od všetkých známych abecied. Veľké filologické a lingvistické nadanie 

Konštantína slávilo úspech. Všetci slovanskí filológovia sa zhodli v tom, že 

dovtedajší Slovania sa stali spoločenstvom gramotným, a týmto činom sa 

posunuli na popredné miesto v súvekom civilizovanom svete. Bola to veľká 

kultúrna zmena, ktorá sa odohrávala v tichu vedeckých komnát. Jej ohlas bol 

však silný a pretrval stáročia. Nasledoval už len preklad textov a kníh 

potrebných pre veľkomoravskú misiu. 

Preklad Starého zákona do staroslovančiny bol robený podľa 

Septuaginty, ktorý sa považuje medzi pravoslávnymi biblistami za najstarší ale 

aj najlepší preklad do starogréčtiny. Práca solúnskych bratov na Veľkej Morave 

trvala 3,5 roka. Ďalšia práca ich žiakov pokračovala po ich vyhnaní z Veľkej 

Moravy. Vďaka intrigánskemu franskému biskupovi Vichingovi a kniežaťu 

Svätoplukovi odišli do Bulharska
1
 a ďalších krajín. Pochopenie pre toto 

veľkolepé dielo mal cár Simeon v r. 892 – 927, keď začali prekvitať bulharské 

preklady a písomníctvo.  

Z metodovských prekladov sa najstarší rukopis knihy Rút z r. 1396 

uchoval v hlaholskom breviari Vita Omišlenského. Poučné knihy, a to: 

Príslovia, Kazateľ, Pieseň Piesní, Sirach sa nachádzajú v cyrilských zoznamoch 

z konca 14. storočia.
2
  

                                                 
1
 Za pápeža Mikuláša boli do Bulharska poslaní dvaja biskupi Pavol a Formoz, pričom 

v Bulharsku vznikla podobná situácia ako predtým na Morave. Latinskí misionári ostro 

útočili proti gréckym cirkevným zvyklostiam, ale Bulharom nemohli ponúknuť nič z tých 

hodnôt, aké uplatňovali misionári Cyril a Metod a ich žiaci na Morave. Cár Boris sa skoro 

presvedčil, že latinská misia nie je pre jeho zem prínosom. Zistil, že ani z Ríma tak 

jednoducho nezíska patriarchálne cirkevné zriadenie, a preto sa opäť obrátil na Carihrad 

a ten uznal jeho jurisdikciu tentokrát už definitívne. (ALEŠ, P.: Navázaní styku s Římskym 

stolcem. Římsky patriarchát na konci šedesátých let 9. století. In: Jubilejní sborník, s. 36-

37). 
2
 ПИЧХАДЗЕ, А.: Библия. Переводы на церковнославянский язык. In: ПРАВОСЛАВ-

НАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 142. 
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Počet starozákonných rukopisov v cirkevnoslovančine, ktoré boli 

napísané v období od 11.do 18. storočia je okolo 4500
1
. Počet novozákonných 

rukopisov je asi trojnásobne väčší.  

Najstarší preklad SZ pochádza z Lukianovej recenzie Septuaginty
2
, ktorá 

sa používala pre potreby Konštantinopolského patriarchátu.
3
 Po vynájdení tlače 

nachádzame vydanie Žaltára s Evanjeliom v Zabludove z r. 1575
4
. 

Najznámejšie vydania Svätého Písma v cirkevnoslovanskom preklade sú 

Ostrožská Biblia
5
 z r. 1581 vydaná vďaka ostrožskému kniežaťu Konštantínovi. 

Moskovská Biblia vydaná r. 1663 za panovania cára Alexeja Michajloviča. 

„Jelizavetina“ Biblia vydaná r. 1751 za panovania ruskej cárovnej Elizabety. 

Genadijevská Biblia sa vyznačuje veľkou podobnosťou s prekladom sv. Metoda 

v bulharskej verzii.  

Cirkevnoslovančina používaná zväčša v pravoslávnych chrámoch na 

Slovensku, v Čechách, Bulharsku, Srbsku, Čiernej hore, Macedónsku, 

Chorvátsku, Slovinsku, Poľsku, Ukrajine, Bielorusku a v Rusku prešla 

historicko-lingvisticko zložitým a mnohotvárnym vývojom. Dôležité však je to, 

že sa dodnes uchovala v chrámoch vyššie spomenutých štátoch a je obrovským 

dedičstvom sv. Cyrila a Metoda, ktoré dodnes spája okolité národy.  

 

 

                                                 
1
 ПИЧХАДЗЕ, А., cit. dielo, s. 139.  

2
 DUKA, D.: Úvod do Písma Svatého Starého zákona. Praha 1992, s. 33. 

3
 ЕВСЕЕВ, И.: Рукописное предание славянской Библии, СПб 1911, s. 237 In: 

ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1993. 
4
 PRUŽINSKÝ, Š.: Úvod do Sv. Písma Nového zákona. Prešov 2001, s. 106. 

5
 FEOFAN, A.: Pismo Swiete St. Testamentu.Warszawa 1939, s. 17. 
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3.2 Ruský preklad Starého zákona 

 

Christos po vzkriesení povedal svojim apoštolom: „Choďte teda, čiňte 

mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého“
1
. 

Počiatok hlásania evanjelia Slovanom nachádzame v Skutkoch apoštolských, 

a to u apoštola Pavla a na jeho tretej misijnej ceste, keď prechádzal cez Ilýriu 

a Macedóniu. Apoštol Andronik, ktorý patril medzi sedemdesiatich apoštolov, 

bol príbuzný apoštola Pavla a bol ustanovený za biskupa v Panónii – oblasti 

ktorá bola severne od Ilýrie a Macedónie. Staroruský letopis hovorí o Ilýrii ako 

o pravlasti Slovanov. Ďalší staroruský letopis nazýva apoštola Pavla učiteľom 

Slovanov. Iný letopisec hovorí o chirotónii moravského biskupa sv. Metoda r. 

869 a nazýva ho pokračovateľom apoštola Andronika. Predstavy o spojení Rusi 

s kázňou apoštola Pavla a jeho žiakov sa nachádza v ďalšom starobylom ruskom 

diele „Слово на обновление Десятиной церкви“, kde je sv. Kliment pápež 

Rímsky nazvaný – apoštolom Rusi.  

Najviac sa však hovorí o návšteve apoštolov na teritóriu budúcej Rusi 

v súvislosti s apoštolskou kázňou jedného z dvanástich apoštolov, a to sv. 

apoštola Andreja, ktorý bol Christom povolaný na apoštolskú službu ako prvý. 

Jeho misia sa zväčša nazýva Čiernomorská misia, kde sa spomínajú Pont, 

Vifínia – Skýtia, dolným tok Dunaja, Frákia, zvlášť Grécko – Epir, Achaja a tiež 

Arménsko a Gruzínsko. Neskoro antická tradícia si uchovala názov „Skýtia“, do 

ktorej patrili oblasti historického osídlenia Skýtov
2
 a išlo o teritórium od Istra – 

                                                 
1
 Mt 28, 19. 

2
 V odbornej historickej literatúre sa stretávame tiež s východnými Slovanmi, ktorých 

nazývali Varjagovia. Pozri: ŠVANKMAJER, M. a kol: Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 9. 

Baltské more sa nazývalo kedysi skýtskym oceánom, cez ktoré sa preplavil sv. apoštol 

Andrej. Existuje legenda, ktorá hovorí o skýtskom pôvode Škótov a ich obrátení na 

kresťanstvo apoštolom, ktorú potvrdzujú aktivity venedských moreplavcov v Severnom 

mori. Zaujímavým faktom je, že Škótsko považuje za svojho patróna sv. apoštola Andreja, 

hoci jeho noha nikdy nevstúpila na Britské ostrovy. Venedský rod sa považuje za 

zakladateľov významnej škótskej dynastie Sinklerov, ktorých pôvodné rodové meno bolo 

Rosslyn. Takýmto spôsobom Rusko a Škótsko spája spomienka na apoštolskú službu 
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 Dunaja do Tanaisa – Dona. Niektoré rukopisy slovanského Apoštolu 

prekladajú grécke slovo „Σκύται
1
“ – Skýti slovom Slovania. Origénes okolo r. 

182 – 253 píše o misii apoštola Andreja, ako o tom svedčí Evzébios Cezarejský 

(263 – 339) takto: „Svätí apoštoli a žiaci Spasiteľa Isusa Christa a rozišli po 

celej zemi podľa toho, ako losovali preto Partia pripadala Tomášovi, Skýtia – 

Andrejovi a Ázia – Jánovi“. 
2
  

V známom letopise Повесть временных лет nachádzame zmienku 

o tom, že keď sa Andrej dostal na Korsun a dozvedel sa, že sa nachádza 

neďaleko od ústia Dnepra rozhodol sa odplávať do Ríma, avšak vybrali sa 

opačným smerom a pristáli pri brehu, kde boli veľké hory. Apoštol sa obrátil 

k spolucestujúcim a povedal: „Vidíte tieto hory? Na týchto horách bude 

prebývať Božia blahodať, pretože raz tu bude veľké mesto a mnoho chrámov tu 

bude postavených na oslavu Boha. Potom vystúpil na horu, požehnal ju 

a postavil tam kríž
3
. Na tomto mieste neskôr vznikol Kyjev – matka ruských 

miest a kolíska Ruskej pravoslávnej cirkvi“
4
.  

Historické fakty jasne ukazujú, že Rusko ako celok prijalo oficiálne 

kresťanstvo za štátne náboženstvo v r. 988 vďaka kniežatám Vladimírovi 

a Oľge. 

V starobylej Rusi
5
 nebola pôvodne potreba prekladu Svätého Písma do 

národného jazyka, pretože staroslovanský a neskôr cirkevnoslovanský jazyk bol 

plne zrozumiteľný a vplýval na živý jazyk a plnil vlastne aj úlohu literárneho 

                                                                                                                                                         

apoštola Andreja symbolom, ktorého je tzv. Andrejevská zástava s bielym krížom v Škótsku 

a tzv. Lazarovským krížom v Rusku. ШИРОКОВ, С.: Cit. dielo, 2004, s. 20. 
1
 Išlo o spoločný názov pre kočovné kmene, ktoré sa usídlili na dolnom toku Dunaja a severne 

od Černého a Kaspického mora. Pozri: ДВОРЕЦКИЙ, И.: Древнегреческо русский 

словарь. T.2. Москва 1956, s. 1486. 
2
 Евсевий III, 1. 

3
 To znamená, že osemkonečný alebo trojramenný kríž, ktorý je v pravoslávnej Cirkvi na 

Slovensku, Poľsku, Ukrajine či Rusku. Je vlastne krížom, ktorý priniesol apoštol Andrej do 

Kyjeva. Pozri rôzne typy krížov In: ХРИСТИАНСТВО. Т.1.. Москва 1993, s. 833. 
4
 ВЕРЕТНИКОВ, М. - ЧИЧУРОВ, И.: Христианство на територии исторической России 

до ее крещения. 1. Предание об апостоле Андрее Первозванном In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Москва 2000, s. 32-33. ISBN 5-89572-05-6. 
5
 10.-13. storočie. Pokrstenie Rusi r. 988.  
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jazyka. V 14. storočí sa prvýkrát v juhozápadnej Rusi spomína nutnosť preložiť 

Sväté Písmo do rodného jazyka.  

Prvým západoruským prekladateľom bol doktor Francisk Skorina, ktorý 

sa narodil v Polocku a ktorý vydal mnoho biblických kníh pod názvom „Ruská 

Biblia“. Išlo o preklad Starého zákona na základe Vulgáty. V litovsko-poľskom 

kráľovstve žilo v tom čase veľa Rusov
1
. Prvé vydanie vyšlo v Prahe r. 1517 – 

1519 a druhé vo Vilniuse r. 1525. Nešlo o plný preklad starozákonných kníh, ale 

iba o 22 kníh SZ. Okrem iného, tento autor vydal napr. v staroslovenčine Žaltár 

v Prahe r. 1517. V tom čase bol Starý zákon známy na juhozápadnej Rusi skôr 

v užšom zmysle, a to vďaka bohoslužobnému čítaniu z paramijnika. I keď sa 

v tom čase hovorilo o ruskom preklade, mnohokrát išlo o veľmi malú odlišnosť 

od staroslovenčiny, ktorá sa v tom čase prakticky nelíšila od bežného 

hovorového jazyka.
2
  

Zo začiatku 16. storočia je známy juhoruský preklad knihy Pieseň piesní 

podľa českého vydania, ktorý publikuje Zachariáš Kopistenský vo svojom diele 

Palinodii. Z gréčtiny do ruského nárečia preložil Žaltár Maxim Grék
3
 . 

V r. 1680 bol v Moskve vydaný „Псалтырь рифмотворная“, ktorého 

autor bol Simeon Polocký. V r. 1683 preložil Avraam Firsov Žaltár do 

národného jazyka, ktorý kvôli sporom zakázal používať patriarcha Joachim.  

Cár Peter Veľký veľmi podporoval myšlienku prekladu Svätého Písma 

do živého jazyka, na čo sa podujal pastor Ernest Gljuk, ktorému pomáhal istý 

ruský kňaz, žijúci v Marienburgu. Preložená časť Svätého Písma sa žiaľ v čase 

vojny so Švédmi z r. 1703 nezachovala. Sv. Tichon Zadonský
4
 sa pokúšal 

o preklad Sv. Písma do ruštiny. 

Ruská biblická spoločnosť 1812 – 1826. Počiatky prekladu Biblie do 

ruského jazyka boli späté s aktivitami tejto spoločnosti, ktorej cieľom bolo 

                                                 
1
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 379. 

2
 ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1993, s. 246.  

3
 Zomrel r. 1556. 

4
 Zomrel r. 1783. 
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rozšíriť Bibliu najmä medzi protestantskými denomináciami. Treba však 

povedať, že pomáhali aj pri vydaní pravoslávnych prekladov. O zriadenie tejto 

spoločnosti sa najviac pričinil istý Angličan Paterson, ktorý nadchol 

v peterburgskej spoločnosti ľudí na to, aby sa pokúsili pracovať podľa vzoru 

Anglickej biblickej spoločnosti. Dňa 6. 12. 1812 cár Alexander I. potvrdil 

platnosť ústavy Ruskej biblickej spoločnosti.
1
 

 Veľmi aktívne pracovali na prekladoch do jazykov rôznych národov 

žijúcich v impérii. Okrem iného sa im podarilo vydať aj veľké náklady 

slovanskej Biblie. V r. 1822 sa tejto biblickej spoločnosti podarilo vydať ruský 

preklad žalmov nižšie spomenutého hebraistu Gerasima Pavského, ku ktorému 

napísal predslov, vtedy ešte arcibiskup, Filaret Drozdov s poznámkami. V r. 

1819 bol vydaný preklad knihy Genezis arcibiskupa Filareta
2
.  

Od r. 1824 do 1825 biblická spoločnosť pracovala nad vydaním 

„osemknižia“
3
. Na preklade spolupracovali pedagógovia z duchovných akadémii 

S. Peterburgu, Moskvy, Kyjeva a niektorých seminárií. Nie všetky preklady boli 

načas urobené, a preto toto dielo napokon nebolo vydané. Za viac ako 

desaťročie práce tejto biblickej komisie bola vynaložená suma na vydanie 

Biblie, a to v sume 3 milióny 400 000 rubľov, vydalo sa takmer 500 000 

exemplárov Biblie v 41 jazykoch. Dňa 12. 4. 1824 bol z postu prezidenta tejto 

spoločnosti uvoľnený A. Golicyn
4
. R. 1826 Ruská biblická spoločnosť svoju 

činnosť ukončila
5
. Paterson mal odcestovať do cudziny a na príkaz cára dostával 

ročnú rentu 6000 rubľov. 

                                                 
1
 ЮНГЕРОВ, П.: cit. dielo, s. 380 

2
 Pozri ДРОЗДОВ, Ф.: Толкование на Книгу Бытия. Москва 1867. 704s. Reprintné 

vydanie Moskva 2004. Записки руководствующия к основательному разуминию книги 

Бытия, заключающия в себе и перевод сея книги на русское наречие. 
3
 Prvých osem kníh Starého zákona, a to 5 kníh Mojžiša, Jozue, Sudcov, Rút.  

4
 Knieža Alexander Nikolajevič Golicyn pôsobil v r. 1773 – 1844. V r. 1803 zastával funkciu 

oberprokurora Posvätnej Synody. Neskôr v r. 1810 pôsobil vo funkcii najvyššie postaveného 

úradníka pre nepravoslávne vierovyznania. V r. 1816 bol ministrom národnej osvety. G. 

Florovský ho nazýva diktátorom a sektantom, ktorý veril v akési „univerzálne kresťanstvo“. 

(Pozri ФЛОРОВСКИЙ, Г.: Пути русского богословия. Париж 1988, s. 132). 
5
 V 18. storočí, pod vplyvom západného liberalizmu, sa na Západe a následne na to aj na 
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Preklad SZ protojereja Gerasima Pavského. Išlo o doktora teológie 

a profesora hebrejského jazyka, ktorý preklad urobil pre potreby študentov 

Sankt-Peterburskej akadémie v r. 1818 – 1836. Nešlo iba o preklad, ale zároveň 

aj o stručný výklad starozákonných textov. Litograficky bolo dielo vydané 

študentmi v r. 1839 – 1941 pre potreby duchovných akadémií a seminárií, 

približne 500 výtlačkov
1
. Išlo o preklad všetkých kníh SZ okrem tzv. 

„восмикнижия“ – „osemknižia“ t. j. prvých osem kníh SZ. V r. 1839 – 1841 

došlo k rozšíreniu týchto prekladov mimo akademickú pôdu duchovných 

pravoslávnych škôl, a to predovšetkým medzi duchovnými. Vyššie menovaný 

kňaz bol obvinený z herézy a problém sa riešil až na úrovni Posvätnej Synody
2
, 

ktorá prikázala tieto výtlačky zabaviť.  

Preklad SZ archimandritu Makaria Glucharjova
3
. Tento mních, 

askéta a altajský misionár zastával názor, že bez prekladu Svätého Písma nie je 

možné robiť ani misiu. To bol hlavný dôvod jeho prekladateľskej aktivity. Preto 

preložil knihy Mojžišove, štyri knihy Kráľovské, Rút, Jób, Príslovia, Kazateľ, 
                                                                                                                                                         

Východe začalo dosť negatívne hľadieť na činnosť biblických spoločností. Pápež Pius VII. 

ešte v roku 1820 vydal bulu, v ktorej Biblickú spoločnosť nazval „nenávideným súperom, 

ktorého treba všemožne ničiť“. Dokonca aj rímskokatolícke preklady Sv. Písma, akým bola 

napr. Poľská Biblia, ktorú v r. 1816 vydala Biblická spoločnosť, bola zakázaná, a to 

pápežom Piom VII. a následne aj pápežom Levom XII. Aj v Rusku zaznelo voči činnosti 

Biblickej spoločnosti veľa kritických pripomienok. Napr. Sväté Písmo nevyšlo s požehnaním 

Posvätného Synodu, ale s požehnaním Biblickej spoločnosti. Na čele Ruskej biblickej 

spoločnosti nestál Rus – nejaká duchovná osoba, ale cudzinec, laik Paterson. Táto 

spoločnosť je nepriateľsky naladená voči pravosláviu, pretože väčšinu vydania Biblie vydala 

pre potreby menšinových protestantských denominácii. Bol urobený pokus podriadiť 

Biblickú spoločnosť Posvätnej Synode, ale skončil neúspešne. Veľmi aktívne proti aktivitám 

Ruskej biblickej spoločnosti vystupoval archimandrita Fotios Jurjevský, ktorý na svoju 

stranu získal mnoho ľudí z ruskej inteligencie aj Peterburgského metropolitu Serafíma. Na 

osobnom stretnutí s cárom Alexandrom presviedčali imperátora, aby zakázal činnosť tejto 

zahraničnej organizácie, čo sa aj napokon stalo. V r. 1825 k veľkej hanbe ruského národa sa 

našli fanatici, ktorí spálili niekoľko tisíc exemplárov ruského prekladu „Piatoknižia“, pretože 

bolo zakázané predávať tento nový preklad. Kyjevský metropolita Filaret, hoci vystupoval 

proti prekladu do ruského jazyka, nazval túto udalosť „veľkým utrpením a smútkom“. 

Moskovský metropolita Filaret nazval túto udalosť „tmavou škvrnou“. (Pozri ЮНГЕРОВ, 

П.: cit. dielo, s. 384). 
1
 ХРИСТИАНСТВО. Т.2., cit. dielo, s. 248. 

2
 АЛЕКСЕЕВ, А.: Библия. Переводы на русский язык. In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 155. 
3
 1792 – 1847. 
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Pieseň piesní, Ester, dve knihy Paralipomenon, 2 knihy Ezdráša, Nehemiáša, 

dve knihy Makabejské a tiež knihy 16 – ich prorokov. Posledné knihy vyšli až 

po jeho smrti. Veľmi si prial navštíviť Svätú Zem a navštíviť jaskyňu blaž. 

Hieronýma, kde chcel zavŕšiť svoje prekladateľské dielo. Tesne pred odchodom 

však ochorel a následne zomrel.  

Archimandrita Makarij zastával rovnaký názor ako Gerasim Pavský a to, 

že hebrejský text Svätého Písma je dôležitejší ako preklad Septuaginty. Tieto 

názory vyjadril v diele „О потребности для российской церкви переложения 

всей Библии с оригинальных текстов на современный русский язык“ v r. 

1834. Pri preklade sa opieral nielen o hebrejský text, preklady osemknižia 

vydané Ruskou biblickou spoločnosťou, preklady Gerasime Pavského, ale aj 

o vtedajšie preklady SZ, ktoré vyšli v tom čase v ďalších európskych jazykoch. 

Makariove „piatoknižie Mojžišov“ vydala Ruská biblická spoločnosť v r. 2000
1
.  

Metropolita Nikodém Kazancev, rektor Kurskej duchovnej seminárie 

1848-1855 pod vplyvom prekladateľskej činnosti Gerasima Pavského sa tiež 

pokúšal o preklad SZ. Opieral sa o hebrejský text a Boha pomenováva v texte 

Jahve - Jehova. 

Arcibiskup Agafangel Solovjov bol taktiež zástanca prekladov do 

ruského jazyka. Svoje preklady urobil vo forme výkladu Svätého Písma. 

Anonymne vydal preklad knihy Siracha s krátkym komentárom v Sankt-

Peterburgu r. 1859 a knihu Jób s krátkym komentárom Viatka 1860. 

 

Synodálny preklad SZ 

Pri nástupe cára Alexandra II. r. 1856 Filaret Drozdov, vtedy ešte 

archimandrita Filaret, rektor Sankt-Peterburgskej duchovnej akadémie, neskôr 

metropolita Moskovský, vyvíjal veľké úsilie o to, aby bola celá Biblia preložená 

do ruštiny. R. 1862 dostal súhlas od Posvätnej Synody Ruskej pravoslávnej 

                                                 
1
 МАКАРИЙ, А.: Пятикнижие Мойсея. Санкт - Петербург 2000, vydané podľa 

reprintného vydania z r. 1863.  
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cirkvi, že sa môže opierať pri preklade aj o mazoretský text Starého zákona. 

Bola vypracovaná inštrukcia v 19. bodoch
1
 pre prekladateľskú komisiu, ako 

postupovať pri preklade, alebo ako riešiť nezrovnalosti medzi mazoretským 

textom a Septuagintou. Biblický preklad mal poslúžiť nie k čítaniu v chrámoch, 

kde sa používal cirkevnoslovanský text, ale iba ako pomôcka k lepšiemu 

pochopeniu bohoslužobného textu Svätého Písma. Na práci sa zúčastnili najlepší 

odborníci z pravoslávnych duchovných akadémií. Pri Sankt-Peterburskej 

duchovnej akadémii 
2
bola zriadená zvláštna prekladateľská komisia, v ktorej 

pracovali prof. M. Golubev, P. Savvaitov, D. Chvoľson, E. Lovjagin, M. 

Guľjajev, I. Maximovič, A. Sergijevjskij, V. Gorskij, prot. V. Bažanov. Aktívne 

sa na práci zúčastnil aj peterburgský metropolita Grigorij, ktorý bol členom 

Ruskej biblickej spoločnosti a potom aj jeho nástupca metropolita Izidor. 

Komisia sa opierala aj o vyššie spomenuté preklady G. Pavského 

a archimandritu Makária. Namiesto mena Božieho sa v preklade použil termín 

Господь – Hospoď, t. j. Hospodin. Pán Boh
3
. V r. 1876 bola v plnosti vydaná 

kompletná Ruská Biblia s požehnaním Posvätnej Synody Ruskej pravoslávnej 

cirkvi
4
 „pre potreby domáceho vzdelávania“

5
. 

Po publikovaní Synodálneho prekladu sa v cirkevných a odborných 

periodikách objavili názory o možnosti či nemožnosti prekladu na „vulgárny“ 

jazyk.  

Druhé vydanie Synodálneho prekladu Svätého Písma Starého i Nového 

zákona vyšlo r. 1956. 

 

                                                 
1
 ЮНГЕРОВ, П.: cit. dielo, s. 381. 

2
 Jednotlivé knihy Starého zákona sa vydávali postupne. Prvú knihu Mojžišovu – Genezis 

vydala Sankt-Peterburgská duchovná akadémia, druhú knihu Mojžišovu – Exodus 

Moskovská duchovná akadémia a tretiu knihu Mojžišovu – Levitikus vydala Kyjevská 

duchovná akadémia.  
3
 МЕНЬ, А.: Исагогика - Ветхий Завет. Москва 2000, s. 40. 

4
 ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1993, s. 246.  

5
 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 156. 
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3.3 Poľský preklad Starého zákona 

 

Najstarší preklad žalmov do poľského jazyka bol urobený v 13. storočí 

pre kňažnú Kingu, iní ju nazývajú Kunegundu. Originál sa však nezachoval. 

Najstaršou zachovanou knihou SZ v poľštine je „žaltár floriánsky“ – psallterz 

floryanski, nazývaný tiež „Jadvigin Žaltár“ z konca 14. storočia. Preklad 

z latinčiny urobil neznámy autor, pričom ako pomôcku použil český preklad 

Žaltára. Rukopis sa našiel v knižnici abatstva sv. Floriána v Hornom Uhorsku. 

Vydal ho prof. V. Nering v Poznaní v r. 1883. Z 15. stor. je známy rukopis 

žaltára, ktorý sa nachádzal v knižnici čartoryjských kniežat v Pulave, a preto 

dostal názov „Pulavský žaltár“. Z 15. storočia je taktiež známa Biblia kráľovnej 

Žofie – „Biblia królowéj Zofii“, nazývaná tiež Šarošpatacká Biblia. Preklad bol 

urobený pre kráľovnú Sofiu Golšanskú, štvrtú ženu Vladislava Jagella.
1
 

Zachovala sa však iba časť rukopisu, a to časť prvého dielu, ktorú vydal 

Malecký vo Ľvove r. 1871. 

Pri preklade si autor, pravdepodobne Andrej z Jašovic, pomáhal tiež 

českým prekladom známym ako Leskovická Biblia. Biblia kráľovnej Žofiie
2
 

ovplyvnila preklad rímskokatolíckeho kňaza Leopolita, ktorú vydal v Krakove r. 

1561. Išlo o prvý kompletný preklad Biblie do poľského jazyka urobený na 

základe Vulgáty. Toto dielo je veľmi späté s menom J. Niča z Ľvova, ktoré je 

tiež nazývané ako „Leopolitová Biblia“. V odborných kruhoch nazývaná tiež 

Szarffenbergerová Biblia.  

O dva roky neskôr vydávajú kalvíni v Breste tzv. „Brestskú alebo 

Radzivilovskú Bibliu“
3
. V Nesviži r. 1572 publikuje Symon Budný 

                                                 
1
 ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 241.  

2
 Prof. Š. Pružinský poukazuje na to, že nie je isté či táto Biblia obsahovala aj Nový zákon. 

(Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Úvod do Sv. Písma Nového zákona. Prešov 2001, s. 112). 
3
 НАУМОВ, А.: Библия. Переводы на польский язык. In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 152. 
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antitrinitárny
1
 preklad Biblie, pričom sa opieral o hebrejské a grécke posvätné 

texty.  

Koncom 16. storočia bol vydaný preklad Biblie jezuitu a kňaza Jakuba 

Vujeka
2
, ktorý vyšiel v Krakove r. 1599. Pápež Klement VIII. toto dielo 

požehnal
3
 a pre Poliakov sa tento preklad stal oficiálnou Bibliou, ktorá má 

správny biblický jazyk a správny literárny štýl. Tento Vujekov text doplnili 

o básnické parafrázy S. Lešinský v r. 1761, M. Kuženecký v r. 1769 a r. 

Gurovský r. 1782. Medzi množstvo vylepšení a doplnkov neskorších vydaní 

„Vujekovej Biblie“ si treba všimnúť tiež prácu kolektívu autorov, vydanú 

v piatich dieloch v Poznani v r. 1926 – 1932. Krakovskí jezuiti ju vydali 

ako celok r. 1935. 

Kompletný protestantský preklad Biblie vyšiel r. 1632 v Gdansku, ktorá 

sa tiež nazýva „Gdanská Biblia“. Najviac zásluh pri vydaní tejto Biblie mali 

pastori Daniel Mikolajevský, Ján Tarnovský a Moravčik Paliur. Tento preklad 

bol venovaný kráľovi Vladislavovi IV. a Kryštofovi Razdivillovi. Táto Biblia 

bola protestantmi viackrát vydaná, a to v Amsterdame r. 1660, v Halle r. 1726, 

v Krolevciach r. 1738-79, vo Vžege r. 1768. Gdanská Biblia mala pre 

protestantov taký veľký význam ako pre rímskokatolíkov „Vujeková Biblia“, 

ktorá dostala tiež pomenovanie „Poľská Vulgáta“.  

Vo Vilniuse r. 1907 vyšla „Biblia lacinopolska“ s komentárom 

Menochia. Bola publikovaná ako štvordielna a veľkú zásluhu na jej vydaní mal 

kňaz Šimon Kozlowský.  

V 19. a 20. storočí bolo urobených veľa prekladov Starého zákona, ktoré 

urobili Židia. I. Cilkov preložil takmer celý židovský kánon, ktorý bol vydaný 

vo Varšave a Krakove v r. 1883 – 1914. Ďalšie preklady urobili I. Mesec, dielo 

bolo vydané v Peremyšli r. 1831, S. Špicer vydal v Krakove r. 1937 Tóru. Nový 

preklad SZ z knihy Genezis započal S. Pekarik a vydal ho v Krakove r. 2001.  
                                                 
1
 Odborné kruhy ho nazývajú tiež ariánsky preklad Biblie. 

2
 V origináli Jakob Wujek. 

3
 TEOFAN, A.: Pismo Swiete Starego Testamentu. Warszawa 1939, s. 20. 
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Novšie preklady kompletnej Biblie sa objavili až v druhej polovici 20. 

storočia. V r. 1965 vyšla pri príležitosti jubilea tisíc rokov od pokrstenia Poľska 

tzv. „Tisícročná Biblia“
1
, ktorá sa stala oficiálnym bohoslužobným textom pre 

rímskokatolíkov. Od r. 1958 katolícka univerzita v Lubline začala prácu pri 

vydaní vydavateľstva Pallotinum – Poznaň Bibliu s komentárom v 24 dieloch. 

V r. 1974 – 1975 vyšlo nové vydanie Poznaňskej (rímskokatolíckej) Biblie. 

Taktiež v r. 1975 vyšla nová protestantská Biblia – tzv. „Varšavská Biblia“. 

Nedávno opätovne preložil Bibliu rímskokatolícky biskup Kazimír Romanjuk 

a toto dielo dostalo názov „Varšavsko-Pražská Biblia“. Bola vydaná v r. 1997. 

 

 

                                                 
1
 V origináli „Biblia Tysiaclecia“. Išlo o dielo kolektívu poľských biblistov pod redakciou 

benediktínov. Druhé vydanie bolo urobené r.1967. 
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3.4 Český preklad Starého zákona 

 

V Čechách a na Morave po katastrofe, ktorá postihla slovanskú Cirkev 

za čias kráľa Svätopluka, získala obrovskú prevahu západná – latinská kultúra. 

Na istý čas našli staroslovanská bohoslužba a jej písomníctvo útočisko 

v Sázavskom kláštore, a to až do 11. stor., keď bol predstavený sv. Prokop. 

Neskôr Karol IV. zriadil na počesť sv. Cyrila a Metoda v Prahe Emauzský 

kláštor, do ktorého boli pozvaní chorvátski mnísi, ktorí používali hlaholiku. Ich 

činnosť mala len krátke trvanie
1
. 

Starozákonná kniha Žalmov je najpoužívanejšou liturgickou knihou pri 

pravoslávnych bohoslužbách. Preto pri prekladoch zo Starého zákona bola táto 

kniha vždy prekladaná ako prvá, pretože bola nevyhnutne potrebná pri 

bohoslužbách. Základné pravidlo pravoslávnych veriacich je, že Sväté Písmo sa 

číta v Cirkvi, t. j. v chráme, pri bohoslužbách. Samozrejme odporúča sa čítať Sv. 

Písmo aj doma, avšak je potrebné mať a čítať aj dobré patristické výklady.  

Poznáme štyri najstaršie preklady knihy Žalmov: 1. Žaltár Musejni – zo 

začiatku 14. storočia, 2. Žaltár vittenberský z druhej polovice 14. storočia vydal 

prof. J. Gebauer v r. 1880, 3. Žaltár Podebradský z r. 1395 vydal A. Patera 

v dielach Českej akadémie vied, 4. Žaltár glosovaný je z konca 14. storočia 

a vydal ho A. Patera r. 1879.
2
 

Český preklad Starého zákona je po francúzskom – r. 1250 

a španielskom r. 1300 tretí najstarší preklad do európskeho jazyka. Preklad do 

staročeštiny je buď kolektívnym dielom na sebe nezávislých prekladateľov, 

alebo koordinovaná práca prekladateľských kolektívov. Išlo predovšetkým 

o predstaviteľov západných mníšskych rádov, a to benediktínov, dominikánov 

                                                 
1
 ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 239. Existuje tiež Emauzská Biblia, ktorá sa tiež 

v odborných kruhoch nazýva česká – hlaholská Biblia, ktorá bola napísaná r. 1466 

v hlaholike v kláštore na Slovanech.  
2
 Tamže, s. 240. 
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a augustiniánov, ktorý sa uskutočnil pravdepodobne v období od 13. do 14. 

storočia. 

 

V odborných kruhoch sa zvyčajne hovorí o štyroch redakciách 

staročeského prekladu Biblie: 

1. Staročeský preklad, urobený v 14. stor. pre potreby mníšskeho 

použitia tzv. Drážďanská Biblia. M. Bič
1
 ju nazýva – Leskovicko-Drážďanská 

a podnet na jej vydanie dal pravdepodobne Tomáš zo Štítneho, jeden 

z Husových predchodcov. Ide o najstarší zachovaný rukopis staročeskej Biblie. 

Vzácny kódex zhorel r. 1914 v Lovani pri vpáde Nemcov do Belgicka. Pred 

prvou svetovou vojnou tam bola zapožičaná z Drážďan. Pôvodne išlo o majetok 

rodiny Leskovcovej, ktorý neskôr získala kráľovská knižnica v Drážďanoch. 

Zachovali sa iba fotografie a opisy asi jednej tretiny pôvodného textu. 

2. Prepracovaná verzia na začiatku 15. storočia – typickým príkladom 

tzv. Litoměřická Biblia. Niektorí jej dávajú pomenovania Litoměřicko-

Třeboňská, ktoré dostáva podľa miesta uchovania. Vznikla na podnet 

kráľovského majstra Petra Zmrzlíka, obľúbenca kráľa Václava IV. a Husovho 

ochrancu. Názov má taký preto, že časť rukopisu je uchovaná v biskupskej 

knižnici v Litoměřiciach a časť v archíve v Třeboni.  J. Dobrovský sa vyjadril, 

že za takúto Bibliu by sa nemusel hanbiť ani kráľ. Zvláštnosťou tejto Biblie je 

usporiadanie kníh. Po poučných knihách Starého zákona nasledujú Skutky 

apoštolské a po Evanjeliách nasledujú Mojžišove knihy a ďalšie historické knihy 

SZ. Na konci sa nachádzajú listy apoštola Pavla a kniha Zjavenia sv. Jána. Pisár 

opisoval jednotlivé knihy Sv. Písma v takom poradí, v akom sa mu dostali do 

rúk. Neopieral sa pri opisovaní o celú Bibliu.  

3. Anonymný preklad pripravený na niektorej z univerzít na začiatku 

15. storočia – Podaržovská Biblia. 

                                                 
1
 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 590. 
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4. Nový preklad urobený skupinou univerzitných učiteľov v 80-tych 

rokoch 15. storočia v období oživenia záujmu o české preklady. Po objavení 

tlače sa tento preklad stal základom tlačeného prekladu na českom jazyku – tzv. 

Pražská Biblia r. 1488 a Biblie z Kutnej hory r. 1489
1
 . Obe vydania dostali 

názov podľa miesta vydania. Prvá bola vydaná vďaka štyrom mešťanom Starého 

mesta pražského s pomocou „majstrov vysokého učenia“ – univerzitných 

profesorov. Druhá Biblia bola ozdobená približne 100 drevorytmi a na konci 

erbom Kutnej Hory, uprostred s kalichom, korunou, a monogramom W – kráľa 

Vladislava II.. Išlo o prvé dve tlačené Biblie v českom jazyku.  

 

V 15. storočí sa stretávame s Husitskou Bibliou. Majster Ján Hus si 

veľmi dobre uvedomoval zložitosť doby, ale aj to, že musí svojmu národu 

zanechať preklad Sv. Písma. Nemal čas robiť tento preklad z pôvodných 

jazykov. A preto sa musel uspokojiť s českými prekladmi z latinskej Vulgáty. 

Vzniklo tu viacero recenzií prekladov Biblie ako napr. Krumlovská, Bořková či 

Kladrubská. Bořková Biblia bola počas tridsaťročnej vojny spoločne s inou 

vojnovou korisťou ukoristená a vyvezená do Švédska. R. 1879 tento exemplár 

získal Zemský archív moravský v Brne
2
.  

V 16. storočí urobili utrakvisti deväť prekladov Biblie podľa Vulgáty, 

medzi nimi sú napr. Veneciánska Biblia z r. 1506, Norinbergská Biblia z r. 

1540, ktoré dostali názov podľa miest, keďže boli vydané v zahraničí. Dva 

preklady Biblie v Bohémii vytlačil istý P. Severin. Najväčším vydavateľom 

Biblie bol J. Rožďalovský z Aventina, ktorý vydal Biblie r. 1547, 1557, 1561, 

1570, 1577, ktoré sa úspešne predávali nielen v Bohémii, ale aj v okolitých 

krajinách.  

                                                 
1
 ПЕЧИРКОВА, Й.: Библия. Переводы на чешский язык. In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, T.5. Москва 2000, s. 167.  
2
 BIČ, M., cit. dielo, s. 591. 
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Bibliou českej reformácie sa stala Králická Biblia
1
, ktorá bola vydaná s 

rozsiahlymi komentármi ako šesťdielna, a to v r. 1579 – 1594. Bez komentárov 

bola vydaná v jednom diele r. 1613. Po vyhnaní zo svojej vlasti českí bratia 

vydávali Králickú Bibliu v Nemecku a Uhorsku odkiaľ ich tajne zasielali pre 

protestantov do Bohémie.  

Ďalšou skupinou českých prekladov Biblie bolo obdobie 16. – 18. 

storočia. Stretávame sa s prekladmi rímskokatolíkov tzv. Bibliu sv. Václava, 

ktorú urobili jezuiti podľa vydania sixtínsko-klementínskej Vulgáty. Tento 

preklad bol vlastne odpoveďou rímskokatolíkov
2
 na Králickú Bibliu. Biblia sv. 

Václava obsahovala obrovské množstvo komentárov a poznámok. Ďalšie 

vydanie tejto Biblie bolo publikované v r. 1677 – 1715, v r. 1796 – 1771 a lacné 

vydanie bez komentárov v r. 1778 – 1780
3
 tzv. Kajzerova Biblia.  

V 19. storočí vyšli dve vydania Králickej Biblie, a to tzv. Jubilejná 

Biblia, ktorú vydal J.Ružička na počesť tisícročia krstu Slovanov a ilustrované 

vydanie L. Kašpara v r. 1892. 

Medzi rímskokatolíckymi vydaniami si treba povšimnúť preklad F. 

Procházku z r. 1804. Opätovné vydanie tohto diela vyšlo v r. 1851 a 1857 pod 

názvom Biblia konzistoria. Pri príležitosti sviatkovania jubilea tisícročia od 

príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, bol v r. 1860 – 1864 urobený 

nový preklad Biblie pod redakciou I. Frencla
4
.  

                                                 
1
 Išlo o najkrajšie tlačené Biblie na vrchole svetovej knižnej tvorby, ktoré boli dielom tajných 

tlačiarní Jednoty bratskej v Ivančiciach a v Králicích na Morave. Jednota bratská sa r. 1457 

oddelila od husitov a svoj život založila výlučne na Sv. Písme. Z Jednoty Bratskej vyšiel aj 

učiteľ národov, posledný biskup starej Jednoty Bratskej, Ján Amos Komenský – (1592 – 

1670), ktorého knižná tvorba ďaleko predstihla všetko v tej dobe, čo bolo vytvorené 

v českých zemiach. Najslávnejším bratským odkazom je Králická Biblia. (Pozri BIČ, M., cit. 

dielo, s. 595). 
2
 Išlo o jezuitov M. Šteyera, J. Konstanca a J. Barnera. Š. Pružinský poukazuje, že podnet na 

preklad dal pražský arcibiskup M Ferdinand. (Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Úvod do Sv. Písma 

Nového zákona. Prešov 200, s. 109). 
3
 Išlo o rímskokatolícke preklady, ktoré podporovala panovníčka Mária Terézia a vyšli pod 

redakciou Duricha a Prochádzky.  
4
 Vydanie vyšlo vďaka starostlivosti kňaza Jozefa Růžičky. 
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Protestanti používali naďalej Králickú Bibliu, ktorú veľakrát opätovne 

vydali v Britskom či v iných zahraničných biblických spoločnostiach. 

V rímskokatolíckom prostredí sa objavili viaceré preklady ako napr. Starý zákon 

s výkladom, ktorého autorom bol J. Hejčl a J. Sýkora, vydaný r. 1917 – 1925.  

Po druhej svetovej vojne vyšli preklady Starého zákona J. Hegera, P. 

Škrabala – r. 1948 a O. Petru r. 1951 – 1955. V r. 1968 – 1985 boli 

vydavateľstvom Kalich vydaných 17 dielov s komentármi bez 

deuterokanonických kníh Starého zákona. Išlo o spoločné dielo odborníkov 

z rôznych Cirkví. Deuterokanonické knihy boli neskôr vydané vydavateľstvom 

Charita r. 1987
1
. 

 

 

                                                 
1
 ПЕЧИРКОВА, Й., cit. dielo, s. 168. 
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3.5 Slovenský preklad Starého zákona 

 

Dejiny prekladu Biblie do slovenského jazyka sú výsledkom historicko-

konfesionálnej situácie na Slovensku. Protestanti považovali český jazyk v 16. 

storočí za literárny, ale aj bohoslužobný jazyk, v ktorom vo svojich chrámoch 

slúžili bohoslužby už od čias Jána Husa. 

Rímokatolíci na Slovensku však spočiatku považovali tento český jazyk 

za heretický „husitský“ a nie div, veď Ján Hus bol rímskokatolíckou cirkvou 

exkomunikovaný. Rímskokatolíci však v tom čase slúžili bohoslužby 

v latinskom jazyku a usilovali sa pomaly dostávať do kostolov aj slovenčinu.  

V 18. a začiatkom 19. storočia sa objavujú prvé pokusy protestantov 

preložiť Bibliu do slovenčiny, i keď čeština sa v tom čase považovala medzi 

protestantskou inteligenciou za „vyšší štýl“ slovenčiny
1
. Išlo o preklad Králickej 

Biblie, o ktorý sa pokúsili M. Bela a D. Krman, vydaný v Halle r. 1722. Nové 

vydanie urobil J. Elsner v Berlíne r. 1766 a M. Semianom v Bratislave r. 1787. 

Nový zákon bol preložený na Univerzite československej literatúry pri 

evanjelickom lýceu v Bratislave r.1805 – 1806 a o dva roky neskôr vydal 

preklad NZ v Bratislave J. Palkovič
2
. Neskôr prof. Štefan Pružinský

3
 konštatuje, 

že slovenský preklad Biblie je mladší ako český a slovenskí rímskokatolíci do 

jeho vzniku používali český preklad podobne ako protestanti.  

Prvý rímskokatolícky preklad Biblie do slovenčiny na základe Vulgáty 

urobili r. 1756 – 1759 mnísi – kamalduli
4
 žijúci v Červenom Kláštore na 

                                                 
1
 СМИРНОВ, Л.: К истории перевода Библии на словацкий язык, Информ. Бюлл. 

МАИРИСК., Вып. 26. Москва 1992, s. 47-59.  
2
 Библия. Переводы на словацкий, словенский язык. In: ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Т.5. Москва 2002, s. 163. 
3
 PRUŽINSKÝ, Š.: Úvod do Sv. Písma Nového zákona. Prešov 2001, s. 109.  

4
 Š. Pružinský hovorí o kamaldulskom rukopise, ktorý vznikol pravdepodobne v Červenom 

kláštore za Magurou, alebo v Zoborskom kláštore v Nitre, alebo v ktoromsi kamaldulskom 

kláštore. (Pozri PRUŽINSKÝ, Š., cit. dielo, s. 110). 
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východe Slovenska
1
. Kamaldulská Biblia vznikla v pustovni sv. Antona 

v Lechnickej doline na Spiši. Autorstvo sa pripisuje mníchovi Romualdovi 

Hadbavnému, ktorý spolu s Cypriánom Jaisgom, liečiteľom a „lietajúcim 

mníchom“, patrili k najvzdelanejším mníchom Červeného kláštora. Išlo 

o preklad do predbernolákovskej slovenčiny, alebo inak povedané, do kultúrnej 

západoslovenčiny. Hoci toto dielo, nevedno prečo, nebolo vydané, slovenský 

jazyk obsahoval veľa rovnakých ortografických a morfologických čŕt ako 

čeština. Slovenská akadémia vied pod vedením prof. Jána Doruľu vydala túto 

Kamaldulskú Bibliu v dvoch zväzkoch v edícii Biblia Slavica r. 2002 

v Paderborne. 

 SZ bol preložený a vydaný r. 1813 rímskokatolíckym kňazom Jozefom 

Bajzom, pričom sa opieral o poslovenčený variant českého literárneho jazyka. 

Preklad Biblie do slovenského literárneho jazyka bol možný až po kodifikácii 

noriem, ktorú urobil osvietenec a teológ Anton Bernolák, pôsobiaci v období 

r.1762 – 1813.  

Preklad na základe Vulgáty s použitím gréckych, hebrejských 

a aramejských textov a tiež cirkevnoslovanských, rímskokatolíckych, českých, 

ruských, poľských, slovinských, maďarských a nemeckých prekladov uskutočnil 

r. 1829 prof. teológie a cirkevného práva – kanonik Juraj Palkovič. Dielo bolo 

vydané v dvoch dieloch v Ezterhome
2
 r. 1832 pod názvom: „Svaté pismo 

starého i nového zákona, podla obecného latinského, od sv. Rimsko-katolickej 

cirkvi potvrdeného s prirovnánim gruntovného tekstu“
3
. M. Vyvialová a J. 

Považan toto dielo spájajú s rozhodnutím bratislavskej synody o novom 

preklade Biblie do maďarského a ďalších jazykov, ktoré navrhol ezterhomský 

arcibiskup Alexander Rudnay. Preklad Palkoviča, realizoval s cieľom 

pridržiavať sa noriem slovenského literárneho jazyka, napomohol 

                                                 
1
 Kamaldulská Biblia bola objavená v jedinom exemplári r. 1947 na fare v Ciferi. Dnes je 

originál uložený v archíve arcibiskupského úradu v Trnave.  
2
 Ostrihome. 

3
 ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 241.  
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k pozdvihnutiu sociálno-kultúrneho statusu slovenčiny a tiež k pozdvihnutiu 

národnej uvedomelosti Slovákov.  

V polovici 19. storočia sa uvádzal do života nový variant slovenského 

literárneho jazyka, ktorý kodifikovali predstavitelia protestantskej inteligencie 

na čele s Ľudovítom Štúrom. V literárnej žurnalistickej sfére bola 

„bernolákovčina“ postupne vytláčaná. Prvé anonymné vydanie Biblie v 

„štúrovčine“ bola Biblia, alebo „Slovo Boha živého“, ktoré vyšlo v Budapešti r. 

1881 a tiež zborník evanjelských bohoslužobných čítaní, ktorý vydal vo Viedni 

r. 1879 A. Trúchly pod názvom „Citania a Evangelia na vsetku nedele 

a sviatku.“ 

V r. 1870 založili rímskokatolíci na Slovensku Spolok sv. Vojtecha – 

SSV
1
 a ich prvou úlohou bolo nové vydanie slovenskej Biblie. Prvá časť tohto 

vydania, ktorá bola pôvodne plánovaná v 90. rokoch 20. storočia, vyšla až r. 

1915. Knihy SZ pripravovali viacerí prekladatelia. Prvé dve Mojžišove knihy 

vyšli r. 1915, ostatné časti Písma, kvôli vojnovým pomerom, vyšli postupne až 

v r. 1922 – 1926 ako podielové knihy SSV. NZ bol vydaný v Trnave r. 1926. 

Ďalšie vydania vyšli v rokoch 1949 a 1952 . V Trnave r. 1955 bol v SSV vydaný 

Starý zákon – preklad s poznámkami. Pri príležitosti storočnice SSV vyšlo 

v reedícii celé Sväté Písmo. SZ publikovali v rokoch 1968 – 1969 v troch 

zväzkoch. NZ vyšiel v r. 1970 v jednom zväzku. Toto vydanie schválila Rada na 

uskutočnenie konštitúcie o posvätnej liturgii ako dočasný oficiálny text až do 

vydania nového prekladu. Kompletné vydanie Svätého Písma s úvodmi 

                                                 
1
 Pred prvou a druhou svetovou vojnou v tomto spolku pracovali takí prekladatelia ako: 

Palárik, A. Radlinský, F. Sasínek, A. Kubína, J. Donoval, M. Kollár, A. Hlinka, R. Oswald. 

Vytvorená biblická odborná komisia v zložení: Zlatoš, Búda, Šurjanský, Janega, Stanislav, 

Švec, ktorá pracovala na prekladoch Biblie z pôvodných jazykov. Výsledkom ich práce bolo 

vydanie 4. zväzkového kompletného vydania Svätého Písma, ktoré bolo vyšlo v r. 1970. 

(Pozri ZLATOŠ, Š.: Písmo sväté u bernolákovcov: Juraj Palkovič a jeho slovenský preklad 

biblie. Trnava 1939; JANKOVIČ, V.: Prvý slovenský preklad celého Písma svätého. Košice 

1946; KOŠTIAĽ, R.: Biblia u nás. Historia a documenty vydánia a prekladania Biblie u nás. 

Bratislava 1990). 
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k jednotlivým knihám, ktoré napísal prof. Jozef Heriban vyšlo v r. 1996 

v Trnave. Ďalšie vydania Biblie tohto spolku vydali v r. 2009
1
 a r. 2010

2
. 

Evanjelická cirkev vydala viaceré preklady Biblie v Liptovskom 

Mikuláši v r. 1978 vo vydavateľstve Tranoscius a neskôr r. 1990
3
. Slovenská 

biblická spoločnosť publikovala mnohé vydania tzv. ekumenickej Biblie. Napr. 

Biblia – slovenský ekumenický preklad, Banská Bystrica 2008; Biblia – 

Slovenský ekumenický preklad bez deuterokanonických kníh, Banská Bystrica 

2007
4
; Biblia – Slovenský ekumenický preklad s deuterokanonickými knihami, 

Banská Bystrica 2007
5
. 
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