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ORIGENOVA HEXAPLA1 

 

V rokoch 228-2402 napísal Origenes, exegéta z Cezareji Palestinskej3, tzv. 

šesťstĺpcovú4 Bibliu Starého Zákona, pričom v jednotlivých stĺpcoch – 

paralelne privádzal text: 1. hebrejský text napísaný hebrejskou abecedou, 2. 

jeho transkripciu gréckymi písmenami, 3. Akilov grécky preklad, 4. Symachov 

grécky preklad, 5. text Septuaginty, 6. Teodocionov preklad. Najdôležitejším je 

piaty stĺpec, v ktorom Origenes podal svoju revíziu Septuaginty, ktorú 

dôkladne porovnal s hebrejským textom. Z tohto originálneho diela Origena 

sa zachovali iba kratučké úryvky. Vlastnoručne napísané dielo Origena sa 

pôvodne uchovávalo v Tyre a neskôr v cezarejskej knižnici5 do r. 653, kde bolo 

spálené pri dobytí mesta Arabmi. Dielo bolo napísané pre vnútorné potreby 

Cirkvi6. Štyri storočia toto najdôležitejšie dielo Origena bolo považované 

                                                 
1 Grécky – Εξαπλα. Hexapla mala rozsah okolo 6000 listov v 50 zväzkoch Pozri: BÁNDY, J., 

Úvod do exegézy... s. 24. 
2 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 22.  
3 DUKA, D., cit. dielo, s. 36. 
4 Prof. Pavol Jungerov tvrdí, že okrem zachovaných prekladov Starého Zákona do gréčtiny 

a to Septuaginty, Akilovho, Symachovho a Teodocionovho prekladu, existovali aj ďalšie 
preklady, a to: piaty, šiesty a siedmy. Origenes poznal tieto diela, ale ich autori boli pre 
neho neznámi. Svedectvá o týchto prekladoch nachádzame u Euzébia (Ist. Cerkvi VI, 16) a 
Epifána v žalmoch (Demens. et. Pond. 18). Piaty a šiesty preklad bol vraj podľa Euzébia 
a blaž. Hieronýma najdený Origenom v Axume? (Etiopii). Epifán hovorí, že to bolo nejaké 
tajné miesto v Jerichu. ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, К. I., s. 292-293. Otec Alexander Meň 
hovorí, že Origenes k svojim šiestim stĺpcom neskôr pripojil ďalšie tri staré nikomu 
neznáme preklady Starého Zákona. Pozri: МЕНЬ, А., Исагогика, s. 36. 

Blažený Hieroným hovorí: „Ak u Grékov po vydaní sedemdesiatich svieti svetlo Evanjelia, 
Akila, Symmach, -eodotion – židovskí heretici, mnohé tajomstvá ukryli vďaka svojim 
falošným výkladom. Avšak podľa Hexaply -sa v Cirkvi vysvetľujú tieto miesta cirkevnými 
mužmi“ Pozri: ИЕРОНИМ, С., Толкование на Евангелие, s. 17. 

5 ИЛАРИОН, А., Отцы и учители Церкви III. века . T.2. Москва 1996, s. 23.  
6 ТОВ, Э. Cit. dielo, s. 140. 
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východnými – gréckymi teológmi za najdôležitejší prameň biblistiky1, pričom 

niektorí v tomto diele vidia počiatky biblickej kritiky. 

Zachovala sa ešte tzv. posthexaplovská revízia Lukiána, ktorý zomrel r. 

312. V r. 1875 vydal F. Field v Oxforde dielo pod názvom: „Origenis 

Hexaplorum quaesupersunt“. Kardinál G. Mercati našiel v Milánskej 

ambroziánskej knižnici asi 150 veršov z žalmov z 10. storočia2.  

 

 

                                                 
1 СОЛОВЬЕВ, В.: ХРИСТИАНСТВО. Т.2., s. 249. 
2 BIČ, M., cit. dielo II., s. 572.  


