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VULGÁTA  

 

 Termín Vulgáta znamená „všeobecne rozšírená Biblia Starého Zákona“. 

Ide o latinský pojem, ktorý sa jednoducho prekladá ako „národná“, pretože 

odráža stupeň populárnosti tohto prekladu.  

Kvôli nejednotnosti biblických textov, používaných v latinsky 

hovoriacich oblastiach, ktoré sa nepriaznivo prejavovali v teologických 

dišputách, poveril pápež1 Damas2 učeného mnícha Hieronýma3, aby pracoval 

nad revíziou latinského textu Starého Zákona. Narodil sa okolo r. 330 -340 

kdesi na hraniciach Dalmácie a Panónie, v neveľkom mestečku Stridone. 

V Ríme4 študoval rétoriku, gramatiku, filozofiu5, venoval sa askéze 

a teologickému6 štúdiu.  

                                                 
1 Cirkevná služba v hierarchickej hodnosti pápeža sa v tom čase chápala ako služba biskupa 

a otca, čiže z dnešného pohľadu ako patriarchu v pravoslávnej Cirkvi. Je zaujímavé, že 
pravoslávny alexandrijský patriarcha si dodnes ponechal titul pápež. 

2 R. 366-384 
3 Kvôli problémom v Antiochijskej Cirkvi sa kontaktoval Hieroným s papežom Damasom 

a dal sa vysvätiť na kňaza s tým, že nebol určený pre konkrétnu cirkevnú obec. Spočiatku 
pôsobil v Ríme pri pápežovi ako poradca pre veci cirkevné. V liste Epifána, ktoré adresoval 
Janovi Jeruzalemskému píše: „Presbytéri Hieronym a Vikentij kvôli svojej skromnosti 
a pokore neprinášajú obety, ktoré by mohli prinášať ako kňazi“. : ИЕРОНИМ, С., 
Толкование на Евангелие, s. 5-6. Na podnet Damasa začal prekladať z gréčtiny do latinčiny 
Starý a Nový Zákon. Avšak podarilo sa mu preložiť iba Nový Zákona a Žaltár. Po smrti 
pápeža Damasa r. 385 stratil ochráncu, preto zanechal „Babylon“ a odišiel hľadať pokoj do 
miest, ktoré posvätil Christos svojimi nohami.  

4 „Keď som bol ešte mladý a učil som sa slobodným vedám v Ríme, počas nedeľných dní sm 
so svojimi rovesníkmi, ktorí zmýšľali rovnako ako ja, prichádzali sme zvyčajne k hrobom 
apoštolov a mučeníkov a často sme navštevovali katakomby, kde v útrobách zeme na 
stenách boli pochované ich ostatky“.  

5 Významného filozofa Donata 
6 Mal možnosť počúvať Gregora Teológa, Epifána Cyperského, a taktiež počúval výklad 

Svätého Písma u Didima Alexandrijského (slepca).  
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Keďže výborne ovládal latinčinu a gréčtinu, začal sa u istého 

židokresťana v Palestíne1 učiť ešte aj hebrejčinu2, a to keď mal 44 rokov. Tú 

neskôr zdokonalil u rabína Bar Ananiáša, kde sa po nociach učil hebrejčinu aj 

chaldejčinu. Preto niektorí ľudia prezývali Hieronýma „trilingius“ t.j. 

trojjazačný pretože tieto jazyky ovládal dokonale.  

V r. 393-406 3 Hieroným preložil v Betlehéme4 z hebrejského textu do 

latinčiny celý Starý Zákon. Celkovo nad prekladom pracoval okolo 20 rokov5 

a mal k dispozícii aj Origenovu Hexaplu6, o ktorú sa opieral.  

Čo sa týka postupnosti, najprv revidoval Žaltár z Vetus Latina, ktorý 

nazval „Psalterium Romanum“ a v Hexaple – „Psalterium Gallicanum“. Istý 

čas si Hieroným uvedomoval vážnosť toho, čo nazval „hebraica veritas“ 

doslovne „hebrejská pravda“ t.j. pravda pochádzajúca z hebrejského textu 

Svätého Písma. Tov7 zastáva názor, že Hieroným s pomocou hebrejských1 

vedcov preložil Bibliu zo starohrebrejského do latinského jazyka.  

                                                 
1 M. Bič poukazuje na to, že to bolo na chalkidskej pušti. Pozri: BIČ, M., cit. dielo, II. Praha 

1989. s. 576. Treba doplniť, že išlo o sýrsku púšť s názvom Chalkis, kde sa vzdialil 
Hieroným kvôli askéze a nie kvôli štúdiu hebrejčiny. 

2 Tu napísal výklad na knihu proroka Abdiaša, ktorý sa nezachoval. Do latinčiny preložil 
Evanjelium k Židom, ktoré sa taktiež nezachovalo. Pozri: ИЕРОНИМ, С., cit. dielo, s. 5. 

3 Iní udávajú roky 390-405. Pozri: VESELINOVIČ, S., cit. dielo, s. 40. porovnaj BÁNDY, J., 
Úvod do exegézy...s. 28. Nikolaj Sokolov udáva, že preklad bol urobený v r. 366-384 
v Betlehéme. Pozri: СОКОЛОВ, Н., cit. dielo, s. 14. 

4 Keď mal Hieroným 55 rokov, vrátil sa z Egypta a žil istý čas v malej jaskyni v Betlehéme. 
Istý čas pôsobil v mužskom kláštore v Betlehéme, kde vyučoval jemu zverené deti, aby sa 
naučili Božej bázni. Učil ich aj gramatiku, ale bol aj komickým, lyrickým spisovateľom. 

5 ХРИСТИАНСТВО. Т. 1. Москва 1995, s. 233. Alexander Meň hovorí o 15 ročnej práci 
a spoločne odredigovaným prekladom sa objavil nový latinský preklad – Vulgata Edicio – 
všeobecne prijaté vydanie. Pozri: МЕНЬ, А., Исагогика, s. 37. Jungerov hovorí, že za 16 
rokov preložil Starý Zákon, ktorý ukončil r 405. Neprekladal podľa starozákonného 
kánonu, ale podľa „priania bratov“ to znamená, že preklad nezačal Torou, ale asi 
Kráľovskými knihami, ktoré nebolo tak ťažké prekladať. Pozri: ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, К. 
I., s. 332. 

6 Hexaplu opísal Hieroným z originálu, ktorý sa nachádzal v Cezarejskej knižnici do jej 
požiaru.  

7ТОВ, Э., cit. dielo, s. 146. 



- 23 - 
 

Na Tridentskom sneme2 r. 1546 vyhlásili Vulgátu za spoľahlivý úradný 

latinský preklad, ktorému bolo treba dať prednosť pred ostatnými prekladmi 

pri používaní v západnej Cirkvi, najmä, keď išlo o verejné čítanie, vyučovanie 

a teologické argumentácie zo Svätého Písma. 

Hlavný dôvod, prečo sa bl.Hieroným pustil do prekladu Starého Zákona 

- bol apologetický, a to, aby Židia neurážali Cirkev, že nemá pravé Sväté 

Písmo3. 

V období 5.-9. storočia došlo k niekoľkým recenziám, ktoré mali za úlohu 

text Vulgaty očistiť a vrátiť do pôvodného stavu.  

 

Kodexy Vulgáty:  

Kodex F – najdený na Fulde. Išlo o prvú recenziu biskupa Viktora 

z Capui - Itália zo 6. storočia. 

Kodex A – Amiensky, recenzia opata Kassiodora z Viviers z Francúzska 

zo 6. storočia. 

Kodex C – recenzia španielskeho biskupa Peregrina z 9. storočia 

Kodex K – Carolus 

Kodex P – Paulinus 

Kodex R – Rorigonis 

Posledné tri kódexy sú karolínske recenzie diakona Alkuina z 9.storočia4, 

ktoré urobil na podnet kráľa Karla Veľkého.  

                                                                                                                                                         
1 Hieroným veľa cestoval po Svätej Zemi, aby dobre preložil tie miesta Biblie, ktoré hovoria 

o zemepisných údajoch. Jungerov poukazuje na to, že často ťažké miesta vo Svätom Písme 
konzultoval s židovskými vedcami, chodiac za nimi ako „Nikodém“ v noci kvôli strachu 
pred súvercami, za čo im patrične zaplatil. Stretával sa jedným veľmi významným 
a učeným židom, ktorý bol z Tiberiády. Pozri: ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 332. 

2 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 23.  
3 DUKA, D., cit. dielo, s. 31. 
4 DUKA, D., cit. dielo, s. 32. 
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V súčasnosti existujú dve kritické vydania Vulgáty1.  

Súčasný rímskokatolícky primas – pôsobiaci v Čechách Dominik Duka2 

píše: „Dielo sv. Hieronýma si zasluhuje veľkú úctu. Najlepšie však preložil 

Pentateuch. Už nie tak dobre boli preložené knihy prorokov. Tobiáš a Judit 

boli preložené veľmi narýchlo“...  

Ctihodný Ján Kassián nazval diela blaženého Hieronýma – hviezdami, 

ktoré svietia celému svetu ako posvätné sviece. Ako muž bol veľmi vzdelaný 

a bol učiteľom pravoslávnych“. Okrem prekladov písal komentáre, traktáty, 

listy a knihy. Čo sa týka obsahu jeho práce, týkala sa výkladu histórie, učenia 

o viere a nabádania k zbožnosti. Okrem toho bol tiež biblickým kritikom3. 

                                                 
1 Benediktíni v kláštore sv. Hieronýma pripravujú súčasné kritické vydanie Biblie 

SacraiuxtalatinamVulgatamversionem, na vydaní ktorého pracujú v Ríme od r. 1926. 
Weber, R., Biblia Sacraiuxta Vulgatamversionem (2d ed., Stutgart 1975 – dostupná tiež 
v počítačovej forme).  

2 DUKA, D., cit. dielo, s. 31. Blaž. Hieroným  doslovne preložil, že tvár Mojžiša pri zostúpení 
z hory Sinaj akoby klala, pichala, mala rohy. Známy maliar Michalangelo preto namaľoval 
Mojžiša s rohami. Pozri: СОКОЛОВ, Н., cit. dielo, s. 10. 

3 Blažený Augustín v 43 kapitole s názvom: Medzi prekladmi Písma prvé miesto zasluhuje 
Septuaginta píše „ Hoci boli aj iní prekladatelia Svätého písma z hrebrejčiny do gréčtiny ako 
Aquila, Symmachus, Theodotioan 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 dajaký iný preklad. Z tohto prekladu vznikol 
aj preklad latinský a používajú ho latinské cirkvi. Pravda, aj za našich čias žil kňaz Hieronym, muž 
veľmi múdry a skúsený vo všetkých troch rečiach, ktorý preložil Písmo nie z gréckeho, ale hebrejského 
jazyka do latinskej reči. Hoci Židia jeho preklad, urobený s toľkou znalosťou jazykov, uznávajú za 
verný a o Septuaginte hovoria, že je na mnohých miestach chybná, predsa Christova Cirkev 
predpokladá, že nikoho nemožno stavať nad vážnosť toľkých ľudí, vybraných výlučne na tú prácu 
vtedajším veľkňazom Eleazarom. Ba hoci by sa v nich aj neukázal jeden Duch Boží, ale by sa len 
dohodli (ako obyčajne robievajú ľudia) na slovách, ktoré použili v preklade, a takto ho spoločne 
vzájomnou dohodou ustálili, ani vtedy nemožno dať prednosť jednému prekladateľovi. Ale pretože 
prejavili znaky Božieho spoluúčinkovania, je zrejmé, že ak ktorýkoľvek iný prekladateľ preloží Písmo 
verne z hebrejčiny do akéhokoľvek iného jazyka, jeho preklad sa alebo musí zhodovať so Septuagintou, 
alebo ak sa nezhoduje, treba predpokladať, že v Septuaginte je tajomný prorocký zmysel, ktorý on 
nevystihol. Ten istý Duch totiž, ktorý bol v prorokoch, keď svoje proroctva písali, bol aj 
v sedemdesiatich mužoch, keď svoje proroctva prekladali. Duch Svätý svojou božskou autoritou 
mohol povedať aj niečo iné, ako povedal prorok a čo povedal inak prekladateľ, lebo jedno i druhé 
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Skoro ku všetkým knihám Starého Zákona napísal blažený Hieroným aj 

výklady – komentáre.  

Ruský pravoslávny profesor Pavol Jungerov1 dáva vo svojej práci takéto 

usmernenia pre pravoslávnych teológov a biblistov: „Pri analýze hebrejského 

textu je cenný predovšetkým preklad a výklad samotného blaženého 

Hieronýma. Text v jeho dielach je potrebné veľmi pozorne skúmať 

a porovnávať s inými podobnými, alebo v tom čase napísanými literárnymi 

pamiatkami, ktoré sa zachovali. Čo sa týka „kanonickosti Vulgaty“ Sixtovo-

Klementovo2 vydanie Vulgáty hoci je kritické, je veľmi, veľmi pochybné“... 

                                                                                                                                                         
hovoril ten istý Duch Svätý. Okrem toho mohol Duch Svätý hovoriť to isté, ale ináč, to znamená, 
hoci sa neukázali tie isté slová, ukázal sa ten istý zmysel ľuďom, ktorí dobre chápu. Napokon Duch 
Svätý mohol niečo vynechať a niečo dodať, aby sa tým ukázalo, že v tom diele nie je prítomné ľudské 
otroctvo, že prekladateľ nezávisí od každého slovíčka, ale je tu skôr božská moc, ktorá naplňovala 
a riadila prekladateľovu myseľ. Niektorí si mysleli, že Septuagintu treba opraviť podľa hebrejskej 
pôvodiny. Neopovážili sa však vynechať, čo bolo v Septuaginte a čo hebrejský text nemal, ale len 
doložili, čo bolo v hebrejčine a nebolo v gréckom preklade. Označili ho hviezdičkami na záhlaví 
jednotlivých veršov a pomenovali tiež znaky „astericus“. Text, ktorý nie je v hebrejčine, ale je 
v Septuaginte, označili podobne na začiatku veršov ležatou čiarkou, ako sa píšu pri číslach zlomkové 
čiary. Latinské rukopisy s týmito znakmi sú hojné a všade rozšírené. Tie miesta, kde nie je nič ani 
pridané, ani vynechané, ale je ináč povedané, keď alebo menia zmysel, hoci nie úplne, alebo keď ten 
istý zmysel podávajú inak, opakujem: tie miesta nemožno nájsť inak, iba ak sa priamo pred očami 
porovnajú oba kódexy. Ak teda – ak tak to musí byť – nehľadíme na nič iné vo Svätom písme, len čo 
povedal Duch Svätý skrze ľudí, čokoľvek je v hebrejských spisoch a nie je v Septuaginte, nechcel to 
Duch Svätý povedať skrze nich, ale skrze prorokov. Čo je však v Septuaginte a nie je v hebrejských 
rukopisoch, chcel ten istý Duch Svätý povedať radšej skrze nich ako skrze prorokov, a tak ukázal, že 
jedni i druhí boli prorokmi. Takto hovoril iné veci skrze Izaiáša, iné skrze Jeremiáša, iné skrze iného 
a iného proroka, alebo ináč hovoril to isté skrze jedného a ináč skrze druhého, ako Duch Svätý chcel. 
Čo je v obidvoch, to chcel povedať ten istý Duch Svätý cez obidvoch. Povedal to tak, že jedni svojím 
proroctvom predchádzali, druhí ich nasledovali výkladom a prekladom. Veď tak ako prorokom, ktorí 
súhlasne vyslovovali rovnakú pravdu v jednom Duchu pokoja, tak aj prekladateľom, ktorí sa medzi 
sebou neradili, a predsa všetko prekladali akoby jednými ústami, zjavil sa jeden a ten istý Duch.“ 
Pozri: AUGUSTÍN, S., cit. dielo, II. zväzok, s. 196-198. 

1 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 341. 
2 Po Tridentskom koncile Sixtus V. (r. 1590) a Klement VIII (r. 1592) vydali opravený text 

Vulgáty, ktorý sa pod menom Sixto-Klementínska Vulgáta používal v Cirkvi až do 
Druhého vatikánskeho koncilu. Po koncile Hieronymovu Vulgátu revidovali a r. 1979 
publikovali pod názvom Nová Vulgáta ako úradný latinský preklad Katolíckej Cirkvi. 
Pozri: Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 23.  


