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4 POKRAČOVATELIA PODĽA VZORU ORIGENOVEJ HEXAPLY 

 

4.1 Polyglota 

 

Termín „polyglota“ je gréckeho pôvodu a vo všeobecnosti označuje 

každú knihu, ktorej rovnaký text je písaný rôznymi jazykmi. Starogrécky termín 

πολύγλωσσος –πολύγλωττος sa prekladá ako mnohojazyčný
1
. Slovník cudzích 

slov
2
 definuje termín polyglota ako mnohojazyčný text, alebo biblické dielo, 

v ktorom biblický text je kvôli ľahšiemu pochopeniu usporiadaný vo viacerých 

jazykoch.  

Ak by sme mali rozprávať o polyglote zo starozákonného uhla pohľadu, 

tak prvým dielom takéhoto druhu, s ktorým sa v histórii Novozákonnej Cirkvi 

stretávame, je dielo Hexapla z III. storočia významného alexandrijského učiteľa 

Origena. V tomto diele skúmal Origenes Starý zákon odborne. Porovnával 

posvätný starohebrejský text s ďalšími prekladmi SZ do starogréčtiny, a to 

najstarší preklad tzv. Septuagintu a ďalšie neskoršie starozákonné preklady, a to: 

Akilov, Simachov a Teodotionov... 

 

Najznámejšie biblické polygloty, ktoré sa zachovali sú:  

1. Koplutenská Biblia, nazývaná tiež podľa španielskeho miesta 

vydania tzv. Alkalská Biblia – vydaná v Alcala de Henares v r. 1522 kardinálom 

Chimenesom
3
 ako šesťdielna. Biblia vyšla v spolupráci s najvzdelanejšími 

odborníkmi tej doby. a obsahovala hebrejský text SZ, Vulgátu, Septuagintu, 

doslovný latinský preklad SZ a chaldejské parafrázovanie SZ. 

                                                 
1
 ДВОРЕЦКИЙ, И.: Древнегреческо русский словарь. Москва 1956, s. 1343. 

2
 Veľký slovník cudzích slov. Red. S. Šaling a kol. Bratislava 2003, s. 990. 

3
 Išlo o vydanie za podpory a pod patronátom jedného z najvýznamnejších osobností. Bol 

kardinál a zároveň humanista Franczisc Ximenéz de Cisneros, toledský arcibiskup a najvyšší 

inkvizítor. Prvé štyri diely obsahovali Starý zákon. Stručné komentáre napísal David Price. 

Pozri: PELIKAN, J.: cit. dielo, s. 190. Autor v tomto období poukazuje na to, že 

protestantská biblistika v mnohých smeroch predbehla biblistiku rímskokatolíkov a až oveľa 

pod ňou sa nachádzala východná – pravoslávna (ortodoxná) biblistika. 
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2. Antverpská, alebo Kráľovská Biblia, vydaná v Antverpách r. 1569 

– 1572. Išlo o osemdielne dielo, ktoré z veľkej časti financoval španielsky kráľ 

Filip II., preto dostala pomenovanie aj kráľovská Biblia. Na čele práce s ďalšími 

odborníkmi stál španielsky teológ Benito Arias Montano. Okrem hebrejského 

textu, Vulgáty, Septuaginty, doslovného latinského prekladu, chaldejských 

parafráz, obsahoval aj sýrske preklady.  

3. Parížska Biblia, vydaná r. 1645 istým G. Michelom de Jay, ktorý 

pôsobil ako advokát v Paríži. Pracovali na nej najlepší odborníci – lingvisti 

a exegéti 17. storočia. Vydaná bola ako desaťdielna. Okrem kompletnej 

Antverpskej Biblie obsahovala ešte sýrsky a arabský preklad s latinskými 

vysvetlivkami a tiež Samaritánsky Pentateuch.  

4. Londýnska Biblia tiež nazývaná Valtonová Biblia vyšla v šiestich 

dieloch a obsahovala preklady Svätého Písma do desiatich jazykov. Najväčšiu 

zásluhu na jej vydaní r. 1657 v Londýne mal česterský biskup z Anglicka Brian 

Valton
1
. Obsahovala okrem Parížskej Biblie aj etiópsky a perzský preklad 

s výkladom v latinčine. Pápež Alexander VII. ju zakázal čítať.
2
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 VESELINOVIČ, S.: Lekcie iz Svetoga Pisma. Zakonske knige St. Zaveta. Beograd 1908, s. 

44-46. 
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 ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1995, s. 360-361. 


