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PEŠITA1 – SÝRSKY PREKLAD 

 

Sýria a severná Mezopotámia boli oddávna dôležitými centrami 

židovských i kresťanských komunít. P. Kahle nazýva sýrštinu východo-

aramejským nárečím. Najznámejší preklad Starého Zákona do sýrskeho jazyka 

je známy pod názvom Pešita čo znamená prostý, jednoduchý, spoločný, 

všeobecný. Dostala tiež názov „sýrska Vulgáta“. Tento preklad používali 

sýrski kresťania2 . Tento názov Pešita sa udomácnil a začal sa všeobecne užívať 

okolo 9. -10. storočia. Priame svedectvo o existencie tohto Starozákonného 

prekladu nachádzame u sv. Efréma Sýrskeho, ktorý ho nazýva „našim t.j. 

sýrskym prekladom“.  

Zmieňuje sa o nej aj blažený Hieroným3.  

Podľa všetkého bola najprv preložená Tóra, a to asi v 1. storočí po Chr. 

a ďalšie knihy Starého Zákona boli preložené v období 2.4 – 3. storočia. Na 

preklade pracovali z časti židia5 a z časti kresťania6, čiže ako celok vznikla 

                                                 
1 Otec Alexander Meň používa pojem Пешитта - Pešitta. Pozri: МЕНЬ, А.: Исагогика, s.36 . 

Totožný názov používa aj prof. J. Heriban.  
2 Nestoriáni, jakobiti či maronoti.  
3 Devirisillustribus.  
4 V polovici druhého storočia sa preklad objavil v meste Edesa.  
5 Židia, ktorí prijali kresťanstvo, pretože v preklade nenachádzame prílišnú náklonnosť 

a ospevovanie židovských obradov, neboli odstranené antropomorfizmy a nenachádzame 
názory antimesianistického žida Akilu a Symacha. Pozri: ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, К. I. s. 
309-310. 

6 Podľa jednej tradície má preklad pôvod v dobe Šalamúnovej, podľa inej tradície ide 
o preklad kresťanského pôvodu. BÁNDY, J.: Úvod do exegézy..., s. 27. Niektorí autori hovoria 
o preklade Starého Zákona v dobe kráľa Šalamúna. Iná tradícia hovorí, že preklad urobil 
kňaz Asa, ktorý bol vyslaný zo Sýrie do Samárie. Ďalšia – tretia tradícia hovorí o tom, že 
preklad Pešita bol urobený apoštolom Abdejom v časoch edeského kráľa Abgara. Pozri: 
VESELINOVIČ, S., cit. dielo, s. 38. Prof. Jungerov vyššie uvedené názory nazýva poeticky 
„básňami“ a jednoznačne sa vyjadruje, že dielo vzniklo postupne kdesi v priebehu 1.-3. 
storočia po Chr. ЮНГЕРОВ, П.: cit. dielo, s. 309. Jeden z významných súčasných 
odborníkov Emanuel Tov datuje čas vzniku tohto diela na 1.-2 storočie. nl. Pozri: ТОВ, Э., 
cit. dielo, s. 144.  
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z viacerých samostatných prekladov. M. Bič1 ju jednoznačne nazýva „Bibliou 

sýrskych kresťanov. Starý Zákon je preložený z hebrejskej predlohy a vidno na 

ňom vplyv Septuaginty a targumskej tradície2. Išlo o dielo edesskej3 cirkvi, 

ktoré bolo korigované za pomoci Septuaginty.  

Zo starého sýrskeho prekladu hebrejskej Biblie tzv. „Vetus syra“ 

urobeného z gréckeho textu poznáme iba niekoľko citátov použitých 

v rôznych spisoch.  

Sýro-hexaplárny Starý zákon je sýrsky preklad textu Septuaginty 

z Origenovho diela Hexapla. Preklad je dôkladný a presný. Je dielom 

viacerých autorov, z ktorých je známy iba biskup Pavol z Telly nachádzajúcej 

sa v blízkosti Alexandrie r. 616-617.  

Ďalší sýrsky preklad je preklad Filoxenov, ktorý urobil biskup 

hierapolský. 

Staré úryvky Sinajského palimsestu vydaného v Cambridgi v r. 1894 pod 

názvom Taciánov Diatesaron4 obsahujú sýrsky preklad štvorevanjelia. Toto 

dielo bolo používané v Sýrskej Cirkvi ako bohoslužobná kniha a až v 5. storočí 

bola nahradená kanonickými Evanjeliami. Išlo o cirkevného spisovateľa 

a apologétu z 2. storočia. V 4. storočí sv. Efrém Sýrsky5 vydal výklad – 

komentár k Diatesaronu. 

Podľa názoru pravoslávnej Cirkvi6 v preklade Pešita sa nachádza pravda, 

ktorú nikto nezatajuje, ani neskrýva. Podľa vzoru sv. Efréma Sýrskeho každý 

                                                 
1 BIČ, M., cit. dielo II., s. 583. 
2 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 22-23.  
3 ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1995, s. 578.  
4 Τό διάτεσσάρών ευαγγεέλιον t.j. evanjelium od štyroch Evanjelistov. АНТОЛОГИЯ 

Раннехристиянские Отцы Церкви. Брюссел 1978, s. 367.  
5 СИРИН, Е.: Толкование на Четвероевангелие. Москва 2008, s. 3. 
6 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 313.  
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pravoslávny teológ má právo študovať, vysvetľovať Bibliu, používať a opierať 

sa o preklad Pešita.  

 

 


