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LATINSKÉ PREKLADY – VETUS LATINA1 

 

Latinské preklady Starého Zákona nevznikli ani v Ríme ani v Itálii, ale 

prvé spontánne preklady vznikli v južnej Gálii, Hispanii a v severnej Afrike. 

Dôvodom bolo to, že latinčina bola až do 3. storočia po Chr. zatlačená do 

pozadia gréčtinou, ktorá bola jazykom filozofov a teológov. Čoskoro vznikla 

potreba preložiť Sväté Písmo Starého Zákona do zrozumiteľného, hovorového 

jazyka. Tieto preklady sa začali objavovať okolo 1. storočia2.  

Prvé spontánne latinské preklady nazývame vo všeobecnosti odborným 

názvom „Vetus Latina“3- t.j. „Stará latinská Biblia.“4 Najstarším nepriamym 

svedkom je Tertulian,5 prvý významný latinský teológ, ktorý v jednom zo 

svojich diel hovorí o istom latinskom preklade. Ďalšiu zmienku nachádzame 

u Cypriana Kartaginského,6 ktorý už používal starolatinskú Bibliu. Blažený 

Augustín7, jeden z najvýznamnejších latinských cirkevných otcov, poznal tieto 

staré latinské preklady Biblie. 

 

                                                 
1 V odborných kruhoch sa používa skratka gotické L. 
2 VESELINOVIČ, S., cit. dielo, s. 40. 
3 BÁNDY, J., Úvod do exegézy... s. 27. 
4 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 23. 
5 Žil v 2. -3. storočí. Pozri: КЕРН, К., Патрология. Киев 2003, s. 268.  
6 Svätý mučeník Cyprián bol druhým najvýznamnejším kartagenským teológom III. storočia. 

Považoval sa za žiaka a nástupcu Tertuliána. Pozri: ИЛАРИОН, А., cit. dielo, s. 261- 266. V 
diele „O odeve panien“ sú zmienky o latinskej Biblii z 3. storočia.  

7 V 43. kapitole, ktorá má názov „Medzi prekladmi Písma prvé miesto si zasluhuje Septu-
aginta“ blažený Augustín píše: „Hoci boli aj iní prekladatelia Svätého písma z hebrejčiny do 
gréčtiny ako Aquila, Symmachus, Theodotion a hoci je aj preklad od neznámeho 
prekladateľa, ktorý sa nazýva „Piate vydanie“, predsa preklad Septuaginty prijala Cirkev 
tak, akoby bol jediný a používajú ho grécki kresťania, z ktorých mnohí nevedia, či jestvuje 
aj nejaký iný preklad. Z tohto prekladu vznikol aj preklad latinský a používajú ho latinské 
cirkvi“. Pozri: AUGUSTÍN, S., Boží štát II. zväzok, s. 196. 
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Zväčša ich delíme na dva základné typy podľa miesta vzniku, a to „Afra“ 

– v Severnej Afrike1 alebo „Itala“2 v európskych oblastiach podriadených 

Rímu. Tieto preklady boli robené z gréckeho prekladu Septuaginty3 a boli 

svojim spôsobom akýmisi predchodcami Hieronymovej Vulgáty. Blažený 

Hieroným4 sa pustil do prekladu Vulgaty po tom, čo Itala5 sa pri vývoji 

starolatinského jazyka stala nezrozumiteľnou, gramaticky nesprávnou a jej 

preklad bol považovaný za nekultivovaný a hrubý.  

 

 

                                                 
1 РЫБИНСКИЙ, В.: Юнилий Африканский и его руководство к изучению Библии. 

Москва 2005, s. 2. Junilij Africký je známy svojim dielom zo 6. storočia pod názvom 
„Departibuslegis divinae“ – O častiach Božieho zákona – pričom išlo o učebnicu a pomôcku 
pre biblicko-teologické cvičenia.  

2 BIČ, M., cit. dielo I. Praha 1986, s. 574-575. 
3 DUKA, D., cit. dielo, s. 31. 
4 ИЕРОНИМ, С., Толкование на Евангелие, Минск 2008, s. 11. 
5 ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 233.  


