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Kralický Nový zákon z roku 16011 představuje filo
logický (biblistický a bohemistický) vrchol v před
bělohorské jednotě bratrské. Takovou koncent

rovanou péči novozákonnímu biblickému textu a jeho 
doprovodnému poznámkovému aparátu už bratří nikdy 
nevyvinuli. Detailní pozadí vzniku ani náklad ale ne
známe: dochované souvislé svazky Akt jednoty bratrské, 
zahrnující celkem na deset tisíc popsaných stran, jsou 
dovedeny jen do roku 1589,2 podrobné, obšírnější zápisy 
ze synodů do roku 1594 a 1598.3 Neznáme ani přesné 
personální zázemí: klíčovými postavami byli z hlediska 
hierarchie kalvinisticky orientovaný Zachariáš Ariston 

1 Biblí české díl šestý [...], [Kralice: Bratrská tiskárna], 1601; 
Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. 1.F.34; Kniho
pis 1108, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num
ber=000003627&local_base=KPS.

2 Bahlcke , Joachim et al. (eds.): Acta Unitatis Fratrum. 
Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 
16. Jahrhundert, Bd. 1: Regesten der in den Handschriften bänden 
Acta Unitatis Fratrum IIV überlieferten Texte, Wiesbaden: Har
rassowitz, 2018, s. 26.

3 Gindely, Antonín (ed.): Dekrety Jednoty bratrské, Praha: 
I. L. Kober, 1865, s. 260-274. Stručná zpráva z mladoboleslav
ského synodu z roku 1601 se týká jen »neřádných kněží smil
níků a cizoložníků« (s. 275) a později připsaný dodatek s tím 
související kauzy Mikuláše Akoncia (s. 275-276).

Ariston’s revision of the marginalia 
in the 1601 New Testament: A profound 
respect for Greek
The Kralice New Testament of 1601 was prepared by the 
Ivančice bishop of the Unity of the Brethren Zacharias 
Ariston, an adherent of Calvinist teaching. Ariston’s ver
sion was a revised and expanded edition of the final vol
ume of the Six-Volume Kralice Bible The main trend of 
modifications in the biblical text proper was to enhance 
the esteem for the Greek text type. This tendency is also 
discernible in the marginalia, expanded most significantly 
in the Gospel of Matthew. A detailed analysis of selected 
marginalia dealing exclusively with Graecisms confirms 
that Ariston used Beza’s fourth or fifth edition of the 

Greek and Latin New Testament, consulted Greek variants 
presented in the Antwerp Polyglot, and introduced into 
the Czech tradition a variant known in the sixteenth 
century from the late Greek manuscript held in the Na
tional Library of France in Paris. Thanks to the Brethren’s 
continuing refinement of biblical translation, the Czech 
tradition was able to keep pace with and absorb impulses 
from the most important foreign editions in Humanist 
biblical studies.
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* Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované 
Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu reg. č. 
18-07309S: Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bra
trské. Na kolacích s řeckými verzemi se podíleli R. Dittmann, 
Š. Dittrich, J. Dus, L. Kopecká a V. Pelc (děkuji kolegům za po
skytnutí těchto podkladů a J. Dusovi za konzultaci ohledně bib
lické řečtiny). Transkripční pravidla vycházejí z edice Kralická 
bible šestidílná. Kompletní vydání s původními poznámkami, Pra
ha: Česká biblická společnost, 2015 (dotisk 1. vydání, s oprava
mi), avšak iniciální graf <v> přepisujeme podle dnešní kvantity 
jako u/ú, interpunkci a velká písmena klademe podle dnešního 
úzu (pro jeruzalémský chrám užíváme »Chrám« s majuskulí) 
a asimilaci znělosti odstraňujeme (při vědomí, že v předpo
nách s/z může jít o nevyhraněnost jejich dobových funkcí, 
proto klademe transliteraci v případech odchylného zápisu od 
současné češtiny do špičatých závorek <>). Zkratky biblických 
knih uvádíme v českých citátech podle Českého ekumenického 
překladu. Zkratky překladů: B1 = Bezův překlad v Barbirianě 
(1. vyd.); B2 = Bezovo druhé vyd. (1565); B3 = Bezovo třetí vyd. 

(1582); B4 = Bezovo čtvrté vyd. (1588); B5 = Bezovo páté vyd. 
(1598); B1-3 = shoda prvního až třetího Bezova vydání; B = sou
lad všech Bezových vydání; E1 = Erasmovo první vyd. (1516); 
E2 = Erasmovo druhé vyd. (1519); E3 = Erasmovo třetí vyd. 
(1522); E4 = Erasmovo čtvrté vyd. (1527); E5 = Erasmovo páté 
vyd. (1535); E1-3 = shoda Erasmova prvního až třetího vydání; 
E = soulad všech Erasmových vydání; P = novozákonní svazek 
Polygloty antverpské; NA27 = nestle, Erwin – aland, Kurt et al.: 
Novum testamentum Graece et Latine [...], 27. vyd., Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesellschaft, 2005; mg. = marginálie, t. = totiž 
(ponechaná zkratka Kralických), ř. = řecky (ponechaná zkratka 
Kralických). Citací Vulgáty bez dalšího upřesnění míníme Vulga
tu Clementinu (cit. dle Vulsearch, http://vulsearch.sourceforge.
net [cit. 20. 10. 2021]).Symbolem + značíme námi vynechaný 
text v citaci biblického textu, pokud se v relevantních srovná
vaných úsecích nacházejí slova, která nesledujeme. Překladatel
ské dodatky bratrských tisků přepisujeme podtrženě, např. slo
vo »ho« v Mt 27,34: »a okusiv ho, nechtěl píti.« Zkratky krom 
výše uvedených v citacích starých tisků rozepisujeme.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003627&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003627&local_base=KPS
http://vulsearch.sourceforge.net
http://vulsearch.sourceforge.net
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(zvolen v červenci 1599 a zřejmě zastával i funkci biskupa-písaře, stal se rovněž správcem 
Ivančic) a biskup-sudí Jan Efraim (zemřel v říjnu 1600; po něm zastával úřad Jakub Narcis 
Vrchopolský). Ariston byl podle zprávy z poloviny 17. století osobou stojící za rozšířením 
poznámek a opravou textu Nového zákona: roku 1601 vyšlo »[Novum Testamentum] [p]o ste
rioris editionis cor rectius et locupletioribus annotatis illustrius, studio Zachariae A[ri]stonis 
senioris«).4 Vyzdvihuje se tedy opravený a díky bohatším poznámkám jasnější text druhého 
vydání posledního dílu šestisvazkové edice. Ve shodě s tím dále mluvíme o ›Aristonově úpravě‹.

4 Węgierski [= reGenvolscius], Andreas: Systema historicochronologicum ecclesiarum Slavonicarum 
per provincias varias [...], Trajecti ad Rhenum [Utrecht]: ex officina Johannis a Waesberge, 1652, s. 64-65.
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Obr. 1:
Kolorovaný a zlacený 
titulní list prvního 
dílu šestidílného kom
pletu Bible kralické. 
Nový zákon z roku 
1601 býval často v do-
chovaných souborech 
zařazován jako po-
slední svazek. Poznań: 
PAN Biblioteka Kór-
nicka, sign. 31202, htt-
ps://www.wbc.poznan.
pl/dlibra/show-con-
tent/publication/editi-
on/471089?id=471089.

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/471089?id=471089
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/471089?id=471089
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/471089?id=471089
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/471089?id=471089
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/471089?id=471089
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Nedovedeme dát ani přesnou odpověď na otázku, kdy se začalo s přípravou a tiskem. Ve 
svém kázání proneseném na konci dubna 1600 ještě Ariston v šesti novozákonních citátech 
nový překlad nepoužil.5 V tisku Nového zákona z roku 1601 se objevují místa inspirovaná 
Bezo vým čtvrtým řecko-latinským vydáním Nového zákona (1588),6 jež bylo užito i pro Šesti-
dílku ( Obr. 1), naopak místa vykazující jedinečné shody s pátým Bezovým vydáním (1598, 
 Obr. 2)7 jsou ojedinělá (např. Ga 3,12). Ze Žerotínovy korespondence se samotným Bezou 
z 1. 2. 1599 nicméně víme, že na konci předchozího roku u příležitosti konání frankfurtského 
knižního trhu obdržel zprostředkovaně Karel starší od Bezy nejnovější vydání Nového zákona, 
bylo tedy poblíž Kralic a Ivančic velmi záhy poté, co spatřilo světlo světa.8 Nepochybným ter-
minem post quem přípravy alespoň jisté části poznámkového aparátu Nového zákona z roku 
1601 je rok 1597, protože v marginálii k Mt 27,45 se odkazuje na »Philippi Mornaei De veritate 
religionis Christianae editionem Sigenensem anno 1597, caput 34, paginam 616« – přičemž 
musíme brát v úvahu ještě nějakou prodlevu, než se k bratřím kniha dostala.

Prohloubený vztah k řeckému znění, někdy ovšem za možného spolupůsobení dobových 
humanistických překladů do latiny, byl hlavním kvantitativním a kvalitativním rysem revize 
provedené v edici z roku 1601 v samotném biblickém textu. Tak například v rámci prvních 
dvou synoptiků, evangelistů Matouše a Marka, lze přesnějšímu překladu v souladu s řečti-
nou připsat nej větší podíl z míst změněných proti kralické Šestidílce, a to asi sto padesát. 
Takové změny je možné ilustrovat například na inverzi slovosledu ve dvoučlenných paratak-
tických spojeních. V Mt 24,7 překládá Aristonova úprava »hladové a morové«, kdežto před-
chozí bratr ská vydání z let 1564 až 15969 mají »morové a hladové« (Blahoslav tento slovosled 
přebral nejspíše z druhé Me lantrichovy bible,10 která ho užívá v souhlase s vulgátním »pesti-
lentiae et fames«). Řecký text v podání Erasmových11 a Bezových edic12 i Polygloty antverpské 

5 Dittmann, Robert – Just, Jiří: Zachariáš Ariston a jeho synodní kázání z roku 1600, in: Clavibus unitis 
8/2 (2019), s. 3-61, zde s. 25, https://www.acecs.cz/media/cu_2019_08_02_dittmann_just.pdf.

6 Novum Testamentum sive novum foedus [...], [Genève:] Henricus Stephanus, 1588. Lausanne: Biblio-
thèque Cantonale et Universitaire, sign. Te 1948/1-2 In-folio; GLN-3297.

7 Iesu Christi Domini nostri Novum Testamentum [...], [Genève:] haeredes Eustathii Vignon, 1598. 
Genève: Bibliothèque de Genève, sign. X 2990; GLN-4020.

8 ReJchRtová, Noemi (ed.): Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha: Odeon, 1982, s. 101.
9 Nový zákon [...], [Ivančice: Bratrská tiskárna], 1564; Olomouc: Vědecká knihovna, sign. 32.691-32.692; 

Knihopis 17110, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017114&local_base=KPS. – Nový 
zákon [...], [Ivančice: Bratrská tiskárna], 1568; Praha: Národní knihovna ČR, sign. 54 C 6; Knihopis 17112, 
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017116&local_base=KPS. – Biblí české díl šestý [...], 
[Kralice: Bratrská tiskárna], 1579-94; Wien: Österreichi sche Nationalbibliothek, sign. 2.H.49.(6.); Knihopis 
1107, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000009532&local_base=KPS. – Biblí svatá [...], 
[Kralice: Bratrská tiskárna], 1596; Olomouc: Vědecká knihovna, sign. 995.847; Knihopis 1109, https://ale-
ph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003628&local_base=KPS. – Nový zákon [...], [Kralice: Bratrská 
tiskárna], 1596; Wien: Österreichi sche Nationalbibliothek, sign. 2.M.8; Knihopis 17116, https://aleph.nkp.
cz/F/?func=direct&doc_number=000017120&local_base=KPS. 

10 Biblí česká [...], Praha: Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1556-57; Olomouc: Vědecká knihovna, sign. 
III 32.296 (1. exemplář); Knihopis 1102, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003623&lo-
cal_base=KPS.

11 Novum Instrumentum omne, Basileae: Johannes Froben, 1516 – cit. dle faksimile holeczek, Heinz 
(ed.): Erasmus von Rottterdam. Novum Instrumentum. Basel 1516 [...], Stuttgart – Bad Cannstatt: from-
mann-holzboog, 1986. – Novum Testamentum omne [...], Basileae: Johannes Froben, 1519; Basel: Univer-
sitätsbibliothek, sign. AN VI 217; VD16 B 4197. – Novum Testamentum [...], Basileae: Froben, 1522; Basel: 
Universitätsbibliothek, sign. FG V 42-42a; VD16 B 4198. – Ioannes Frobenius [...] en Novum Testamentum 
[...], Basileae: Johannes Froben, 1527; Basel: Universitätsbibliothek, FG V 43-43a; VD16 B 4200. – Novum 
testamentum iam quintum [...] recognitum [...], Basileae: Hieronymus Froben et Nicolaus Episcopius, 1535; 
Basel: Universitätsbibliothek, sign. UBH FG V 44:1-2; VD16 B 4201. – BRown, Andrew J. (ed.): Opera omnia 
Desiderii Erasmi Rotterodami recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis sexti 
tomus secundus, Amsterdam [...]: Elsevier, 2001; BRown, Andrew J. (ed.): Opera omnia Desiderii Erasmi 
Rotterodami recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis sexti tomus tertius, Ams-
terdam [...]: Elsevier, 2004; BRown, Andrew J. (ed.): Opera omnia Desiderii Erasmi Rotterodami recognita et 
adnotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis sexti tomus quartus, Leiden – Boston: Brill, 2013.

12 Z výše neuvedených: Novum D. N. Iesu Christi Testamentum [...], Basileae: impensis Nicolai Barbirii 
et Thomae Courteau, 1559; Genève: Bibliothèque de Genève, sign. Bb 2347; GLN-2108. – Iesu Christi D. N. 
Novum Testamentum [...], [Genève:] Henricus Stephanus, 1565; Genève: Bibliothèque de Genève, sign. 
Bb 794; GLN-2277. – Iesu Christi D. N. Novum Testamentum [...], [Genève:] Henricus Stephanus, 1582; 
Genève: Bibliothèque de Genève, sign. Bb 2222; GLN-2923.
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https://www.acecs.cz/media/cu_2019_08_02_dittmann_just.pdf
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017114&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017116&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000009532&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003628&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003628&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017120&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017120&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003623&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003623&local_base=KPS
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Obr. 2:
Titulní list Bezova 
posledního, pátého 
vydání Nového zákona 
(1598). Není zcela jisté, 
nakolik mohla být tato 
verze užita pro úpravy 
v kralickém Novém 
zákoně z roku 1601. 
Nepochybně však už 
pro Nový zákon z roku 
1593-94 bylo zužitko-
váno čtvrté Bezovo 
vydání. Iesu Christi 
Domini nostri Novum 
Testamentum [...], 
[Genève:] haeredes 
Eustathii Vignon, 1598;
Genève: Bibliothèque 
de Genève, sign. 
X 2990, https://doi.or-
g/10.3931/e-rara-6871.

( Obr. 3)13 zní ovšem λιμοὶ καὶ λοιμοί, tj. se slovosledem odpovídajícím Aristonově úpravě. 
Je pozoruhodné, že Erasmův latinský překlad na tomto místě zůstal věrný vulgátní tradici 
a v této linii pokračoval i Beza ve svých prvních čtyřech vydáních (»pestilentiae et fames«), 
až poslední, pátá Bezova verze z roku 1598 tuto nepřesnost napravuje (»fames et pestilen-
tiae«) a mohla také upozornit českého upravovatele bratrského překladu na nesoulad v české 

13 Biblia sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine [...], Antverpiae: Christophorus Plantinus, 1568-73; 
Olomouc: Vědecká knihovna, sign. III 2/1-8.

https://doi.org/10.3931/e-rara-6871
https://doi.org/10.3931/e-rara-6871
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translaci a obrátit jeho pozornost ke slovosledu v řečtině (v níž mohla obě slova v důsledku 
itacismu snadno splynout, srov. Erasmův komentář z anotací »scriptura magis quam pronun
ciatione discerni possunt«).14 Obraťme však svou pozornost k margináliím v Novém zákoně 
z roku 1601.

Glossa circumscripta, doprovodný poznámkový aparát, tvořící asi polovinu objemu textu 
Kralické bible šestidílné, byla ve druhém vydání šestého dílu v roce 1601 zejména zásluhou Za
chariáše Aristona dále rozšířena. Revize marginálií byla ovšem vykonána s různou intenzitou, 
nejvýrazněji v Matoušově evangeliu, kde například v prvních pěti kapitolách přibylo přes 80 % 
objemu textu, tvořeného celkovým nárůstem poznámek o více než třetinu. Z toho zároveň 
plyne, že v tomto úseku přibývaly zejména poznámky delší, výkladové, typicky uvozené zkrat
kou »t.«, to znamená »totiž« (jejich počet se zvýšil ze 75 na 135, tj. o 80 %). Nás zde ovšem 
budou zajímat poznámky filologické a konkrétně projevy zvýšeného zřetele k řeckému znění, 
ten byl totiž vedle výkladového záběru marginálií kvalitativně zřejmě nejdůležitější změnou 
v poznámkovém aparátu Nového zákona z roku 1601 ( Obr. 4a-b).

Probereme postupně jednotlivé skupiny marginálií, v nichž se tato tendence Aristonovy 
úpravy projevila:
a) nové grécismy, tj. doslovné překlady řeckého znění, avizované zkratkou »ř.« v poznámkovém 

aparátu; na druhé straně musíme zohlednit také neoznačené nebo vypuštěné grécismy ve 
srovnání s Šestidílkou,

b) nově signalizované grécismy, to znamená překlady řeckého znění, které byly uvedeny už 
v předchozí tradici, ale ve vydání roku 1601 byly opatřeny zkratkou »ř.«,

c) rozšířené nebo zpřesněné doslovné překlady z řečtiny,
d) případy preference jiné řecké varianty než v předchozím vydání,
e) nově dodaný sémantický popis řeckého slova,
f) nová upozornění na variantnost řeckých exemplářů, a to buď explicitní, nebo jen pomocí 

odkazů jako »někteří« či »jiní«.

a) Nové grécismy
Míru přepracování poznámkového aparátu ve vztahu k řečtině ilustrují doslovné grécismy 
v poznámkovém aparátu Nového zákona z roku 1601. Jak ukazuje  Graf 1, nejvíce byl pře
pracován a doplněn metatext na začátku čtveroevangelia, jakkoliv je třeba vzít v úvahu i to, 
že první evangelium je nejdelší. V Mt se objevuje 42 nově vyznačených grécismů (z celkových 

14 hovinGh, Pieter F. (ed.): Opera omnia Desiderii Erasmi Rotterodami recognita et adnotatione critica 
instructa notisque illustrata. Ordinis sexti tomus quintus, Amsterdam [...]: Elsevier, 2000, s. 306-307 (citát 
ze s. 306).
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Obr. 3:
Pečlivá práce Benita Aria 

Montana při mezi
řádkovém překladu 

v Polyglotě antverpské. 
Řecký text sice nava-
zuje na erasmovsko-
stepha novskou linii, 

avšak částí různočtení 
se vrací k textově 

kvalitnější Polyglotě 
komplutenské. Praha: 
Knihovna Královské 

kanonie premon-
strátů na Strahově, 
sign. BY II 6, s. 92.
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103 dokladů na něho tedy připadá asi 40 %), v Mk 18, v L 16 a v J 1. Dále byly přepracovány 
a doplněny Skutky (13), u nich ovšem opět musíme vzít v potaz délku dané biblické knihy, 
v ostatních částech už grécismů přibývá jen v řádu jednotek (Ř 3; 2K 2; po jednom v Ef, Fp, 
2Tm, Tt, Žd, 1Pt, 1J a Zj). V grafu jsou znázorněny pouze ty novozákonní knihy, v nichž byl 
rozdíl oproti Šestidílce zachycen, v novozákonních spisech 1K, Ga, Ko, 1Te, 2Te, 1Tm, Fm, Jk, 2Pt, 
2J, 3J a Ju nebyly v tomto ohledu zjištěny žádné rozdíly.
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Obr. 4a-b:
Srovnání poznám
kového aparátu 
k Mt 18,18 v Šestidílce 
a v Novém zákoně 
z roku 1601. Zatím-
co v Šestidílce pro 
poznámky k verši 
(označené písmeny f 
a g) stačilo jedenáct 
řádků, v Aristonově 
úpravě zabírá poznám-
ka (označená lite-
rou k) většinu tiskové 
strany fol. 44v. Praha: 
Knihovna Královské 
kanonie premonstrá-
tů na Strahově, sign. 
BA V 20 (Šestidílka, 
6. díl), fol. 35v + sign. 
JQ IV 36 (Nový zákon 
z roku 1601), fol. 44v.
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Uvedeme nyní jednotlivé doklady z Matoušova evangelia, v závorkách přidáváme řecký text 
Erasmův, Bezův a Polygloty antverpské (všechna tato vydání se shodují, pokud není uvedeno ji
nak; v opačném případě se uvádějí jen znění, jež mohla sloužit jako opora pro kralický překlad, 
a vždy Bezovo 5. vydání):

Mt 1,19 »ř. na odivu neb na příklad dáti« (παραδειγματίσαι)
Mt 2,20 »ř. duše« (τὴν ψυχήν)
Mt 3,5 »ř. i všecko vůkolí Jordánu« (καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου)
Mt 3,8 »ř. čiňte ovoce« (ποιήσατε + καρπούς EB /-πόν P/)
Mt 4,5 »ř. na křídle« (ἐπὶ τὸ πτερύγιον)
Mt 4,17 »ř. od tehdy« (ἀπὸ τότε)
Mt 4,24 »ř. rozešlo se slyšení jeho« (ἀπῆλϑεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ)
Mt 6,5 »ř. nebudeš« (οὐκ ἔσῃ)
Mt 6,13 »ř. nevnášej« (μὴ εἰσενέγκῃς)
Mt 6,19 »ř. hryzení, sežrání« (βρῶσις)
Mt 8,8 »ř. dostatečný, způsobný« (ἱκανός)
Mt 8,14 »ř. zvrhla se« (βεβλημένην)
Mt 8,29 »ř. nám a tobě« (ἡμῖν καὶ σοί)
Mt 8,32 »ř. zemřeli« (ἀπέϑανον)
Mt 9,10 »ř. on« (αὐτοῦ)
Mt 9,17 »ř. zhynou« (ἀπολοῦνται)
Mt 10,23 »ř. nedokonáte« (οὐ μὴ τελέσητε)
Mt 11,1 »ř. dokonal Ježíš přikazuje« (ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων)
Mt 11,8 »ř. ale« (ἀλλά)
Mt 11,25 »ř. vyznávám« (ἐξομολογοῦμαι)
Mt 11,26 »ř. žeť se tak stala dobrá líbost před tebou« (ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσϑέν 

σου)
Mt 12,16 »ř. přimluvil jim« (ἐπετίμησεν αὐτοῖς)
Mt 13,7 »ř. vystoupilo« (ἀνέβησαν)
Mt 13,27 »ř. odkudž má koukol« (πόϑεν οὖν ἔχει τὰ ζιζάνια)
Mt 13,28 »ř. vybéřeme, sbeřeme <zbe->« (συλλέξωμεν EB1-4P, -ομεν B5)
Mt 13,54 »k činění divů a zázraků. Ř. moci« (αἱ δυνάμεις)
Mt 14,1 »ř. slyšení Ježíšovo« (τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ)
Mt 14,3 »ř. položil« (ἔϑετο)
Mt 14,7 »ř. vyznal« (ὡμολόγησεν)
Mt 15,11 »ř. obecného činí« (κοινοῖ)
Mt 15,32 »ř. rozvázáni nebyli« (ἐκλυϑῶσιν /předchází μήποτε/)
Mt 16,22 »ř. litúj sebe« (ἵλεώς σοι)
Mt 17,25 »ř. řekl: ›I ovšem.‹« (λέγει, ναί)
Mt 20,1 »ř. s jitrem« (ἅμα πρωί)
Mt 21,26 »ř. měli jako proroka« (εἶχον + ὡς προφήτην Ε1-3, ἔχουσι + ὡς προφήτην B5)
Mt 24,41 »ř. dvě budou melící ve mlýně neb při žernově« (δύο ἀλήϑουσαι ἐν τῷ μύλωνι)15

15 Šestidílka poznamenává k překladu »budou ve mlýně při žernovu« v marginálii: »t. budou mleti«.
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Graf 1:
Nově signalizované 

grécismy v poznámko
vém aparátu Nového 
zákona z roku 1601
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Mt 26,18 »ř. učiním Velikunoc« (ποιῶ τὸ πάσχα)
Mt 26,29 »ř. od nyní« (ἀπ᾽ ἄρτι)
Mt 27,15 »ř. zástupu« (τῷ ὄχλῳ)
Mt 27,17 »ř. oni« (αὐτῶν)
Mt 27,30 »ř. bili hlavu jeho« (ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ)

Jeden případ stojí zvlášť, protože sice avizuje doslovný grécismus, avšak nezdá se, že by 
nabízel doslovný překlad, spíše jde o opis nebo rozvedení smyslu předlohy:
Mt 5,22 »j. ř. nic na to nedbejte, jak faryzeové pláštěm oku a rozumu těla slibným, totiž staro-

žitností, učení své falešné přikrývají, ale na to hleďte, jak já, Pán a Mistr váš, jakož jiná 
přikázaní, tak i toto šesté vysvětluji, a že nejen vražedlník jest ten, kdož podlé těla bliž-
ního morduje, ale i ten, kterýž jej v nenávisti má (1J 3.c.15), z vůle Otce svého ukazuji« 
(srov. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν).

Uvedeme dále zbývající doklady z Nového zákona:
Mk 1,24 »ř. co nám a tobě« (τί ἡμῖν καὶ σοί)
Mk 1,35 »ř. v noci velmi« (ἔννυχον λίαν)
Mk 1,43 »ř. vyvrhl jej« (ἐξέβαλεν αὐτόν)
Mk 2,12 »ř. tak« (οὕτως)
Mk 2,14.23 »ř. on« (αὐτόν)
Mk 3,21 »ř. kteříž při něm byli« (οἱ παρ᾽ αὐτοῦ)
Mk 5,2 »ř. kterýž byl v duchu nečistém« (ἐν πνεύματι ἀκαϑάρτῳ)
Mk 5,7 »ř. co mně a tobě« (τί ἐμοὶ καὶ σοί)
Mk 5,23 »ř. posledně se má« (ἐσχάτως ἔχει)
Mk 6,27 »ř. jeho« (αὐτοῦ)
Mk 6,35 »ř. hodina mnohá byla« (ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης)
Mk 6,39 »ř. hodech« (συμπόσια)
Mk 8,12 »ř. jestliže bude dáno« (εἰ δοϑήσεται)
Mk 9,39 »ř. moci dokazoval« (ποιήσει δύναμιν)
Mk 14,6 »ř. těžkost činíte« (κόπους παρέχετε)
Mk 14,8 »ř. což měla« (ὃ εἶχεν)
Mk 14,19 »ř. jeden, po jednom« (εἷς καϑ᾽ εἷς)
L 1,20 »ř. mlčící« (ἔσῃ σιωπῶν)
L 3,8 »ř. čiňte« (ποιήσατε)
L 4,37 »ř. rozcházel se o něm zvuk« (ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ)
L 7,39 »ř. řekl sám v sobě, řka« (εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων)
L 8,12 »ř. ti pak podlé cesty« (οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν)
L 9,45 »ř. báli se ho otázati« (ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτόν)
L 11,17 »ř. proti domu« (ἐπὶ οἶκον)
L 12,1 »ř. deset tisíců zástupů« (τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου)
L 13,17 »ř. zástup« (ὁ ὄχλος)
L 15,14 »ř. silný« (ἰσχυρός)
L 15,17 »ř. hynu« (ἀπόλλυμαι)
L 21,11 »ř. znamení« (σημεῖα)
L 22,56 »ř. světla« (τὸ φῶς)
L 23,7 »ř. z moci Heródesovy« (ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου)
L 23,31 »ř. vlhkém, mízku v sobě majícím« (ὑγρῷ)
L 23,54 »ř. zabřeskoval« (σάββατον ἐπέφωσκεν E1 /-σκε E2-5BP/)
J 12,20 »ř. klaněli« (πρσκυνήσωσιν [sic] E1, προσκυνήσωσιν E2-5BP)
Sk 1,15 »ř. zástup jmen« (ὄχλος ὀνομάτων)
Sk 5,4 »ř. zdaliž zustávaje, tobě nezustávalo?« (οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε E1-3BP, οὐχὶ μένον σοὶ 

ἔμει νε E4-5)
Sk 5,8 »ř. odpověděl« (ἀπεκρίϑη)
Sk 10,15 »ř. nezobecňúj, nečiň obecného« (σὺ μὴ κοίνου)
Sk 13,24 »ř. před tváří příchodu jeho« (πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ)
Sk 20,15 »ř. jiného pak dne« (τῇ δὲ ἑτέρᾳ)
Sk 22,28 »ř. v mnohou hlavu neb velikou summu« (πολλοῦ κεφαλαίου)
Sk 27,18 »ř. metání neb škodu činili« (ἐκβολὴν ἐποιοῦντο)
Sk 27,22 »ř. škoda neb ztráta <ſt-> duše žádná nebude z vás« (ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία 

ἔσται ἐξ ὑμῶν)
Sk 27,23 »ř. postavil se, stál u mne« (παρέστη + μοι)
Sk 27,27 »ř. sem i tam zmítáni neb neseni byli« (διαφερομένων)
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Sk 27,38 »ř. obilé« (σῖτον)
Sk 28,10 »ř. mnohou ctí ctili nás« (πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς)
Ř 2,14 »ř. od přirození věci zákona činí« (φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ)
Ř 5,2 »ř. měli sme přivedení« (τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν)
Ř 7,18 »ř. příleží mi, jest mi přítomná« (τὸ γὰρ ϑέλειν παράκειταί μοι)
2K 3,1 »ř. listů schvalujících« (συστατικῶν)
2K 9,5 »ř. jako dobrořečení, a ne jako lakomství neb se ulakomění« (οὕτως ὡς εὐλογίαν)
Ef 4,16 »ř. zrůst těla činí« (τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται)
Fp 2,23 »ř. tedy« (οὖν)
2Tm 1,6 »ř. aby rozněcoval dar Boží, kterýž jest v tobě skrze vzkládání rukou mých« (ἀναζωπυ-

ρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιϑέσεως τῶν χειρῶν μου)
Tt 1,9 »ř. podlé vyučování« (κατὰ τὴν διδαχήν)
Žd 5,1 »ř. v tom, což k Bohu« (τὰ πρὸς τὸν Θεόν)
1Pt 3,18 »ř. umrtven jest sic tělem, ale obživen Duchem« (ϑανατωϑεὶς μὲν σαρκί, ζῳοποιηϑεὶς 

δὲ τῷ πνεύματι)
1J 4,5 »ř. z světa« (ἐκ τοῦ κόσμου)
Zj 6,11 »ř. dokudž by se nenaplnili i spoluslužebníci jejich« (ἕως οὗ πληρώσονται καὶ οἱ σύν-

δου λοι αὐτῶν).

U těchto grécismů, nově zavedených v edici z roku 1601, lze vysledovat některé tendence. 
Podobně jako u grécismů vyznačených již v Šestidílce se víceslovnými ekvivalenty opisují někte
rá jednoslovná řecká znění (Mt 1,19: παραδειγματίσαι; Mt 11,26: v širším kontextu εὐδοκία; 
L 23,31: ὑγρῷ; Sk 27,27: διαφερομένων), do marginálií jsou vysouvány doslovné překlady 
pře chodníků (Mt 11,1: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων; Mt 24,41: ἀλήϑουσαι; L 1,20: σιωπῶν), 
výrazné semitismy (Sk 5,4: οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε; Sk 13,24: πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ; 
Sk 28,10: πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς), doslovný překlad některých problematických pasáží, 
které byly komentovány v Blahoslavově gramatice (Mt 8,29; Mk 1,24.43; Mk 5,7), nebo časové 
orientátory (Mt 4,17: ἀπὸ τότε; Mt 20,1: ἅμα πρωί; Mt 26,29: ἀπ᾽ ἄρτι; Mk 1,35: ἔννυχον λίαν; 
Mk 6,35: ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης; L 23,54: σάββατον ἐπέφωσκε; Sk 20,15: τῇ δὲ ἑτέρᾳ). 
Nepřekvapuje, že doslovný řecký překlad byl doplněn k teologicky závažnému místu, o němž 
se v jednotě v té době živě disputovalo (1Pt 3,18: ϑανατωϑεὶς μὲν σαρκί, ζῳοποιηϑεὶς δὲ τῷ 
πνεύματι). V nově vyznačených grécismech se ocitají terminologické ekvivalenty, v některých 
případech známé už z grécismů Šestidílky v jiných pasážích, srov. »duše« (Mt 2,20: τὴν ψυχήν), 
»znamení« (L 21,11: σημεῖα), »nésti/činiti ovoce« (Mt 3,8: ποιήσατε + καρπούς; podobně 
L 3,8), »zástup« (ὁ ὄχλος), »obecného činí« a »nezobecňúj, nečiň obecného« (Mt 15,11: κοινοῖ; 
Sk 10,15: σὺ μὴ κοίνου). Samozřejmě se v margináliích nacházejí i překlady příliš ›drsné‹ nebo 
expresivní (Mt 6,19: βρῶσις; Mt 8,14: βεβλημένην; Mt 27,30: ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ) 
a idiomatické (Mt 4,24: ἀπῆλϑεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ; Mk 5,23: ἐσχάτως ἔχει; L 4,37: ἐξεπορεύετο 
ἦχος περὶ αὐτοῦ).

Více nás může překvapit, že mezi novými grécismy se vyskytuje nemálo synsémantik. 
Jedná se o osobní zájmena, například Mt 9,10: αὐτοῦ; Mt 27,17: αὐτῶν; Mk 2,14 a 2,23: αὐτόν; 
Mk 6,27: αὐτοῦ; dále spojky, jako Mt 11,8: ἀλλά; Fp 2,23: οὖν, a částici v Mt 17,25: λέγει, ναί.

Některé grécismy, jež Aristonova úprava vyčlenila do aparátu, měly paralelní čtení v před
chozí české tradici, ať už na podkladě vulgátního překladu, nebo za podpory nevulgátní před
lohy, například v L 9,45 mg. čteme »ř. báli se ho otázati«, ale z předchozí české tradice třeba 
už Nový zákon 152516 čte »báchu se jeho otázati« a náměšťský Nový zákon 153317 »báli se ho 
otázati«. Podobně v L 23,7 mg. stojí »ř. z moci Heródesovy«, avšak už Nový zákon 1525 četl 
»z moci Erodesovy« a Melantrichova druhá bible »z moci Herodesovy«.

Na druhé straně pozorujeme v kralickém Novém zákoně 1601 také případy, kdy je grécismus 
signalizovaný v Šestidílce či jiném bratrském vydání z marginálie vypuštěn nebo v ní už není 
označen zkratkou »ř.«, například v 1K 16,4 obsahuje Nový zákon z roku 1601 marginálii »byla 
věc hodná«, kdežto Šestidílka ještě »ř. byla věc hodná«. Takových případů je ovšem výrazně 
méně než nových grécismů. Pokud budeme srovnávat pouze s Šestidílkou (znění její marginálie 
je uvedeno v následujících dokladech), můžeme upozornit na těchto třicet šest dokladů:

16 Nový zákon, Mladá Boleslav: Jiřík Štyrsa, 1525; Praha: Knihovna Královské kanonie premonst
rátů na Strahově, sign. DR IV 17; Knihopis 17097, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num
ber=000017101&local_base=KPS.

17 Nový testament [...], Náměšť nad Oslavou: Matěj Pytlík z Dvořiště, Kašpar Aorg, 1533; Praha: 
Národní knihovna ČR, sign. 54 D 91; Knihopis 17099, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num
ber=000017103&local_base=KPS.
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Mt 1,20 »ř. zplozeno« (γεννηϑέν)
Mt 1,23 »ř. nazůveš« (καλέσεις B2-5)
Mt 3,5 »ř. vycházel k němu Jeruzalém i všecko Júdstvo« (ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσό-

λυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία)
Mt 3,10 »ř. tedy« (οὖν)
Mt 9,33 »ř. tak« (οὕτως)
Mt 12,1 »ř. sobotní« (τοῖς σάββασιν)
Mt 13,14 »ř. slyšením, sluchem« (ἀκοῇ)
Mt 24,9 »ř. vydadí vás v ssoužení« (παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς ϑλίψιν)
Mt 24,50 »ř. v ten den, v kterýž ho nečekal« (ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ)
Mt 27,34 »ř. aneb jakž někteří exemplářové [...] mají: Dali mu píti vína s mirrou« (srov. ἔδωκαν 

αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον B5)
Mk 7,13 »ř. slovo« (λόγον)
L 2,6 »ř. aby ona« (αὐτήν)
L 12,29 »ř. nehledejte toho« (μὴ ζητῇτε E1-3, μὴ ζητεῖτε E4-5BP)
J 12,13 »ř. hosanna« (ὡσαννά)
J 18,22 »ř. holí, hůlkou, kyjem« (ἔδωκε ῥάπισμα)
Sk 14,15 »ř. zvěstující vám, kteříž vám zvěstujeme« (εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς)
Sk 19,27 »ř. v částce« (οὐ + ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλϑεῖν)
Sk 22,1 »ř. k vám« (πρὸς ὑμᾶς)
1K 3,7 »ř. jest nětco« (ἐστί τι)
1K 7,35 »ř. totoť pak k vašemu užitku pravím« (τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον 

λέγω)
1K 10,17 »ř. účastnost béřeme aneb jednoho chleba účastni jsme« (ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου με τέ χο μεν)
1K 16,4 »ř. byla věc hodná« (ᾖ ἄξιον)
Žd 7,24 »ř. nepominutedlné« (ἀπαράβατον)
2K 2,7 »ř. nebyl sehlcen« (μήπως + καταποϑῇ)
2K 3,15 »ř. se čte Mojžíš« (ἀναγινώσκεται Μωσῆς EBP, drobnou variantu v propriu v E1 zane-

dbáváme)
Ga 4,24 »ř. allegorycké jsou« (ἐστιν ἀλληγορούμενα)
Ef 4,29 »ř. shnilá, zkažená <ſk->« (σαπρός)
1Tm 5,13 »ř. zahálevé« (ἀργαί)
2Tm 2,24 »ř. Páně« (Κυρίου)
2Tm 4,3 »ř. nebudou trpěti, nesnesou« (οὐκ ἀνέξονται)
Jk 3,3 »ř. koňům udidla v ústa dáváme« (τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα βάλ λο μεν)
Jk 4,15 »ř. Pán« (ὁ Κύριος)
1Pt 1,5 »ř. jako nějakou vartou osazenou« (φρουρουμένους)
1Pt 1,11 »ř. zpytujíce, vystihajíce to« (ἐρευνῶντες)
1Pt 4,4 »ř. s nimi neběžíte« (μὴ συντρεχόντων ὑμῶν)
1Pt 5,9 »ř. od vašeho bratrstva, kteréž na světě jest, se dokonávají, doplňují« (τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν 

ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσϑαι)

Jeden případ z tohoto výčtu stojí poněkud stranou a zasluhuje zvláštní komentář:

Mt 27,34 Nový zákon 1601: »dali mu píti octa smíšeného se žlučí, a okusiv ho, nechtěl píti.«
 Poznámka v NZ 1601 ke slovu »píti«: »aneb jakž někteří exemplářové, s svatým Markem 

se srovnávajíce (Mk 15.b.23), mají: Dali mu píti vína s mirrou.«

Bratrské texty z let 1564-161318 se liší ve znění biblického textu jen u zájmena »ho«: před 
rokem 1601 není signalizováno jako překladatelský dodatek, v Kralické bibli z roku 1613 je 
vynecháno. V poznámkovém aparátu místo komentuje kromě Aristonovy úpravy jen Šestidílka, 
jež se od vydání z roku 1601 liší předsazením zkratky »ř.« na začátek, tedy »ř. aneb jakž někteří 
exemplářové [...]«. České překlady první půle 16. století obsahují slovo »víno«, např. Klaudyá
nův Nový zákon19 z roku 1518 (»dali jsú jemu píti víno se žlučí smiešené«), Lukášův Nový zákon 
z roku 1525 (»dáváchu jemu víno píti s žlučí«) či Netolického bible20 z roku 1549 (»dali jemu 

18 Doplňujeme bibliografické informace ke Kralické bibli z roku 1613, ty výše uvedeny nebyly: Biblí 
svatá [...], [Kralice: Bratrská tiskárna], 1613; Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. 305149-D; 
Knihopis 1110, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000009533&local_base=KPS.

19 Zákon nový [...], Mladá Boleslav: Mikuláš Klaudyán, 1518; Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. 
185662-B; Knihopis 17096, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017100&local_base=KPS.

20 Biblí česká [...], Praha: Bartoloměj Netolický z Netolic a Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1549; 

/10

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000009533&local_base=KPS
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píti víno se žlučí smíšené«), a to v souladu s Vulgátou, srov. její verzi v Polyglotě antverpské 
(»dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum«) a Clementině (»dederunt ei vinum bibere cum 
felle mistum«). Avšak varianta »ocet« se objevuje v náměšťském Novém zákoně (»ocet s žlučí 
smíšený«) a od druhého vydání v Melantrichových biblích (druhé až čtvrté překládá »vocta 
s žlučí smíšeného«, páté »octa s žlučí smíšeného«).21 Proč explicitní reference k variantnosti 

Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. 4.C.1; Knihopis 1101, https://aleph.nkp.cz/F/?func=di
rect&doc_number=000003622&local_base=KPS.

21 Biblí česká [...], Praha: Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1560-61; Olomouc: Vědecká knihovna, sign. 
III 32.048 (1. exemplář); Knihopis 1103, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003624&lo
cal_base=KPS. – Biblí česká [...], Praha: Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1570; Praha: Národní knihovna ČR, 

Obr. 5:
Titulní list Vatablovy 
bible (Biblia Vatabli) 

z roku 1545. Slav-
ná a kontroverzemi 

opředená Nonpareille 
otiskla vedle sebe 

v paralelních sloupcích 
tralatio vetus, totiž vul-

gátní verzi, a tralatio 
nova, latinský překlad 
připravený švýcarský-

mi biblisty a teology 
a publikovaný poprvé 

v Curychu v roce 1543 
(Biblia Tigurina). 

K textu byly připojeny 
důležité poznámky (re

portationes) z předná-
šek Françoise Vatabla, 
ovšem upravené vyda-

vatelem v reformačním 
duchu. Praha: Knihov-

na Královské kanonie 
premonstrátů na Stra-

hově, sign. Z1 8° 9.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003622&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003622&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003624&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003624&local_base=KPS
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v řeckých verzích v Aristonově revizi zmizela, může objasnit podrobnější pohled na cizojazyčné 
edice 16. století.

Řecké znění ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον, tj. se substantivem ὄξος, 
podporujícím český protějšek »ocet«, je obsaženo jako standardní v Polyglotě komplutenské,22 
ve všech Erasmových a Bezových vydáních, v Aldině,23 u Colinaea,24 ve Stephanově edici z roku 
155025 i v Polyglotě antverpské v jejím novozákonním svazku i v díle s interlineárním překla
dem. Toto čtení překládají i humanistické verze latinské: Erasmus (ve všech vydáních »acetum 
+ cum felle mixtum«), Tigurina,26 její pokračovatelka Biblia Vatabli ( Obr. 5),27 Castelliův pře
klad28 (všichni »acetum cum felle mixtum« bez variant), Beza (ve všech vydáních »acetum + 
cum felle mistum«), Montanův interlineární překlad v Polyglotě antverpské (»acetum cum felle 
mixtum«, nahrazující Pagninovo »vinum«, odsunuté do marginálie,  Obr. 6).

O variantě »víno/ocet« se však biblistická literatura zmiňuje v 16. století nezřídka. V prv
ním vydání svých anotací Erasmus glosuje, že »quidam Graeci codices non habebant vinum, 
sed ›acetum cum felle mixtum‹«,29 tj. v některých řeckých rukopisech tuto variantu nenašel, 
a že z církevních Otců čte Hilarius »vinum«, Chrysostomus však »acetum«, v pátém vydání 
anotací je přidán ještě odkaz na čtení »acetum cum felle mixtum« u Jeronýma. A raněnovověký 
komentátor uzavírá, že mezi zněními »acetum« a »acidum vinum« není žádný velký rozdíl a že 
brzy poté následuje v biblickém textu zmínka o octu, nikoliv o vínu ani – jak dodává v pátém 
vydání anotací – o žluči (srov. Mt 27,48).

Řecká varianta οἶνον (»víno«) místo ὄξος prochází biblistickou literaturou až od půlky 
16. století: Stephanovo vydání z roku 1550 ho uvádí in margine z rukopisu číslo dva, tj. z prvo-
třídního unciálního Codexu Bezae z 5. století, jejž Beza později daroval cambridžské univerzitní 
knihovně, kde se nachází dodnes. Stephanovo čtení se dostalo do Bezových anotací (v prv
ních dvou vydáních neměl ještě Codex Bezae k dispozici): v prvním vydání anotací – citujeme 

sign. 54 A 6; Knihopis 1104, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003625&local_base=K
PS. – Biblí česká [...], Praha: Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1577; Olomouc: Vědecká knihovna, sign. III 
220.903 (2. exemplář); Knihopis 1105, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003626&lo
cal_base=KPS.

22 Vetus Testamentum multiplici lingua [...] Novum Testamentum [...], Alcalá de Henares: Arnaud Gui
llaume de Brocario, 1514-1517. Cit. dle faksimile Biblia complutensis, Roma: Gregorian University Polyglot 
Press, 1983-1984.

23 Πάντα τὰ κατ᾽ ἐξοχὴν [...], Venetiis: in aedibus Aldi et Andreae Soceri, 1518; Wien: Österreichische 
Nationalbibliothek, sign. 22.K.10.

24 Ἡ καινὴ διαϑήκη [...], Parisiis: Simon Colinaeus, 1534; Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 
sign. 1.L.4. (Vol. 1-2).

25 Τῆς καινῆς διαϑήκης ἅπαντα [...], Lutetiae: ex officina Roberti Stephani, 1550; Olomouc: Vědecká 
knihovna, sign. II 950.051.

26 Biblia sacrosancta [...], Tiguri: Ch. Froschoverus, 1543; Zürich: Zentralbibliothek, sign. Bibl 34: b; 
VD16 B 2619.

27 Biblia. Quid in hac editione [...], Lutetiae: ex officina Roberti Stephani, 1545; Olomouc: Vědecká 
knihovna, sign. 90.

28 Biblia interprete Sebastiano Castalione. Una cum eiusdem annotationibus [...], Basileae: per Ioannem 
Oporinum, 1551; Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. 1.D.26. Castelliovy stručné anotace neob
sahují poznámku ani k žádnému z níže rozebíraných míst (Mt 18,26; 26,63; Mk 11,11; Zj 20,2) s výjimkou 
1K 15,5.

29 hovinGh (ed.), Opera omnia Desiderii Erasmi Rotterodami [...]. Ordinis sexti tomus quintus 
( pozn. 14), s. 339.
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Obr. 6:
Verš Mt 27,34 v inter
lineárním překladu 
Polygloty antverpské 
(v tomto kompletu 
sedmý svazek), s. 23: 
Pagninův překlad 
»vinum« vysunutý 
do marginálie, v textu 
nový překlad Benita 
Aria Montana »ace-
tum« nad řeckým ὄξος. 
Toruń: Biblioteka 
Uniwersytecka, sign. 
Ob.6.IV.199/7, https://
kpbc.umk.pl/dlibra/
publication/42004/edi-
tion/49858/content.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003625&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003625&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003626&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003626&local_base=KPS
https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/42004/edition/49858/content
https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/42004/edition/49858/content
https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/42004/edition/49858/content
https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/42004/edition/49858/content
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z Barbiriany – autor uvádí, že »[i]n secundo exemplari legitur οἶνον, id est vinum«. Uzavírá 
však, že znění »acetum (ὄξος)« lépe odpovídá »Davidovu proroctví« (míní asi Davidův žalm, 
srov. Ž 69,22). Pro třetí vydání již Beza měl Codex Bezae a odkazuje na něho (a paradoxně 
paralelně na tentýž kodex ve Stephanově vydání z roku 1550, blíže neidentifikovaný) jako na 
nejstarší, jež měl k dispozici: »In quodam exemplari et illo meo vetustissimo legitur οἶνον« 
a toto čtení přijímá za nejpravděpodobnější (»verissimam [lectionem] arbitror«); syrský pře
klad, jenž požíval vysoké autority, se sice zdánlivě odchyluje,30 ale jeho znění a odpovídající 
hebrejské slovo znamenalo také víno ochucené kořením (»vinum conditum«) a podobně χολῆς 
značilo nejen žluč, ale i hořkou chuť, hořkost (»amarorem«). Beza v tomto komentáři přidává 
ve třetím vydání anotací ( Obr. 7) nově hned dvakrát odkaz na Mk 15,23 (tam zní řecký text 
ἐσμυρνισμένον οἶνον, »víno okořeněné myrhou«) a jistě není náhoda, že stejná konkordancie 
se objevuje i v poznámce bratří. Bezovy anotace dále od třetího vydání s odkazem na Plinia 
upřesňují, že jde o hořkou chuť pravé myrhy, tj. mírnou hořkost.

Řeckou variantu πιεῖν οἶνον zachycuje též Polyglota antverpská v soupise Variarum Novi Testa
menti lectionum libellus.

V marginálii Šestidílky se tak objevuje řecká varianta známá ve druhé půli 16. století ze
jména z Codexu Bezae. Stejné čtení přejala v marginálii také Aristonova revize, která však 
odstraněním zkratky »ř.« snad mohla chtít naznačit, že nejde jen o řecké exempláře, které 
komentovanou variantu obsahují, a zahrnout tak i vulgátní tradici. V moderních kritických 
edicích řeckého textu je varianta zachycena: v NA27 je čtení οἶνον považováno za základní (je 
dosvědčeno z řady unciálních rukopisů, obsahuje ho mj. Codex Sinaiticus a Vaticanus, oba ze 
4. stol., a promítlo se do latinské tradice Vetus Latiny, Vulgáty, do části syrské tradice ad.). Va
rianta ὄξος je doložena z většinového textu (»majority text«), některých unciálních rukopisů, 
syrské Pešity atd.

Ve výše zmíněných případech můžeme pozorovat v margináliích označených »ř.« opět více-
slovné kralické ekvivalenty (1K 7,35: μετέχομεν; 1K 16,14: ᾖ ἄξιον; 1Pt 1,5: φρουρουμένους), 
některé termíny (J 12,13: ὡσαννά; Ga 4,24: ἐστιν ἀλληγορούμενα), semitské syntaktické vazby 
(Mt 13,14) či metonymická vyjádření (Mt 3,5; 2K 3,15). Celkově je nicméně dokladů grécismů, 
jež Nový zákon z roku 1601 neoznačuje nebo zcela vypouští, méně než grécismů nových, a to 
asi třetina (36 versus 103). Případy nevyznačených či vypuštěných grécismů se týkají rela-
tiv ně méně čtveroevangelia a více apoštoláře, kdežto nových grécismů jsme našli více ve 
čtve ro evan ge liu.

b) Nově vyznačené grécismy
V tomto oddíle uvádíme čtení, která už byla součástí předchozí bratrské tradice, ale nově byla 
signalizována jako doslovný grécismus zkratkou »ř.« až ve vydání z roku 1601. Například ve 
Sk 8,15 obsahuje Šestidílka marginálii »sstoupivše«, ale Aristonova verze upřesňuje »ř. sstou-
pivše«. Desítky případů tohoto druhu nacházíme už při porovnání marginálií Blahoslavova No
vého zákona z roku 1568 a Šestidílky, například Mk 1,20: »s najatými, s pomocníky« > »ř. s na
jatými, s pomocníky« (μετὰ τῶν μισϑωτῶν); 1Pt 1,11: »předosvědčující« > »ř. předosvědčující« 
(προμαρτυρόμενον /-ος B1, -οι B5/). Výjimečně je citovaný úsek v marginálii prodloužen (srov. 
Sk 27,21 níže). V kralickém Novém zákoně z roku 1601 jde ve srovnání s předchozí bratrskou 
tradicí o tyto doklady (pro jednoduchost srovnáváme jen s Šestidílkou, pokud se její marginálie 
mírně liší, je toto znění uvedeno v závorce za řeckým zněním):

Mt 5,11 »ř. mluviti všeliké zlé slovo na vás« (εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καϑ᾽ ὑμῶν, srov. Šesti
dílka: »všeliké zlé slovo na vás«)

30 V Tremelliově překladu ze syrštiny čteme »acetum quod mixtum erat cum absinthio« (marginálie 
začíná: »vel cum felle«). Srov. Ἡ καινὴ διαϑήκη [...], [Genève:] Henricus Stephanus, 1569; Praha: Knihovna 
Královské kanonie premonstrátů na Strahově, sign. BV I 3.

/13

Obr. 7:
Ukázka komentáře 

ke slovu »acetum 
(ὄξος)« v Mt 27,34 ve 
třetím vydání Bezo vy 

řeckolatinské edice 
Nového zákona (1582). 

Toto vydání přineslo 
opět rozšíření dopro-
vodného poznámko-

vého aparátu (anotací). 
Poprvé se tu objevují 

odkazy na syrskou ver-
zi či řecký Codex Be

zae. Iesu Christi D. N. 
Novum Testamentum 

[...], [Genève:] Henri-
cus Stephanus, 1582; 

Genève: Bibliothèque 
de Genève, sign. 

Bb 2222, s. 128, https://
doi.org/10.3931/e-ra-

ra-6463.

https://doi.org/10.3931/e-rara-6463
https://doi.org/10.3931/e-rara-6463
https://doi.org/10.3931/e-rara-6463


64 R o b e r t  D i t t m a n n

Clavibus unitis 10/2 (2021), pp. 51-70 © association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/14
Mt 9,12 »ř. ale kteříž se zle mají« (οἱ κακῶς ἔχοντες)
Mt 9,20 »ř. krvotokem« (αἱμορροοῦσα)
Mt 9,22 »ř. hodiny« (τῆς ὥρας)
Mt 11,2 »ř. čekáme« (προσδοκῶμεν)
Mt 13,48 »ř. shnilého« (σαπρά)
Mt 19,8 »ř. k vaší tvrdošijnosti« (πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν)
Mt 20,28 »ř. duši« (τὴν ψυχήν)
Mt 22,37 »ř. v celém srdci svém« (ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου)
Mt 22,37 »ř. ze všech myšlení svých« (ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου)
Mk 3,21 »ř. přichází« (ἔρχεται, srov. Šestidílka: »j. přichází«)
Mk 6,5 »ř. moci dokázati« (δύναμιν ποιῆσαι)
Mk 7,26 »ř. řecká« (Ἑλληνίς)
Mk 10,1 »ř. Zajordání neb přes Jordán« (τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου)
L 4,38 »ř. měla velikou zimnici« (ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλω, srov. Šestidílka: »měla«)
L 9,9 »ř. hledal« (ἐζήτει)
L 11,41 »ř. což vnitř« (τὰ ἐνόντα, srov. Šestidílka: »což vnitř neb doma jest«)
Sk 4,29 »ř. se vší svobodou neb doufánlivostí« (μετὰ παρρησίας πάσης)
Sk 5,28 »ř. přikazujíce nepřikázali« (παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν)
Sk 5,38 »ř. zdržte se, odstupte« (ἀπόστητε)
Sk 8,1 »ř. den« (ἡμέρᾳ)
Sk 8,15 »ř. sstoupivše« (καταβάντες)
Sk 27,21 »ř. získati tuto těžkost neb křivdu« (κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζυμίαν E1-2, 

κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν E3-5BP, Šestidílka: »těžkosti této«)
Sk 28,3 »ř. na hranici« (ἐπὶ τὴν πυράν)
2K 8,4 »ř. obcování neb společnost služebnosti« (κοινωνίαν, srov. Šestidílka: »služebnost«)
Žd 5,1 »ř. ustanoven neb zřízen« (καϑίσταται, srov. Šestidílka: »ustanoven, zřízen«)
Ko 1,25 »ř. kteréžto zřízení dáno jest mi na vás« (τὴν δοϑεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς)
2Tm 1,12 »ř. skladu mého dochovati« (τὴν παρακαταϑήκην μου φυλάξαι E, τὴν παραϑήκην 

μου φυλάξαι BP)

Těchto případů (celkem 28) je skoro stejné množství jako grécismů, které Nový zákon z roku 
1601 nově neoznačil či vypustil (celkem 36). Edice z počátku 17. století opatřila zkratkou »ř.« 
některé doslovné překlady, s nimiž jsme se na jiných místech už setkali výše, jako je semitská 
intenzifikační vazba s infinitivem (Sk 5,28), převod slov ψυχή (Mt 20,28), δύναμις (Mk 6,5), 
σαπρός (Mt 13,48) či κοινωνία (2K 8,4), přechodníky minulé (Sk 8,15) nebo složeniny (Mt 9,20).

c) Rozšířené či zpřesněné grécismy
Kralický Nový zákon z roku 1601 na poměrně málo místech obsahuje marginálii signalizující 
doslovný řecký překlad zkratkou »ř.« stejně jako Šestidílka, přičemž grécismus rozšiřuje, přidá
vá například další synonymní vyjádření, rozšiřuje úsek, který je překládán (srov. též doklady 
v oddíle b jako Mt 5,11; L 4,38; Sk 27,21 aj.), či zpřesňuje transkripci řeckého slova. Uvedeme 
pouze vybrané příklady, znění Šestidílky umísťujeme do závorky, řecký ekvivalent vypisujeme 
k delšímu znění:
Mt 6,5 »ř. milují, oblibují sobě« (φιλοῦσιν, »ř. milují«)
Mt 9,16 »ř. horší roztržení, roztrhnutí« (χεῖρον σχίσμα, »ř. horší«)
Mt 15,17 »ř. na záchod vymítáno bývá« (εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται, »ř. na záchod«)
Sk 9,28 »ř. i byl s nimi vcházeje i vycházeje« (ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορε υό-

με νος, »ř. vcházeje i vycházeje«)
1K 6,13 »ř. i je« (καὶ ταύτην, »ř. je«)
1K 14,16 »ř. ten, jenž naplňuje místo prostého člověka neb neučeného« (ὁ ἀναπληρῶν τὸν τό-

πον τοῦ ἰδιώτου πῶς, »ř. naplňuje místo prostého člověka neb neučeného«)
1K 15,43 »ř. v nesličnosti, v neslávě, v neúctě« (ἐν ἀτιμίᾳ, »ř. v nesličnosti«)
2K 3,10 »ř. příčinou této převyšující, převýšené neb nesmírné slávy« (ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλού-

σης δόξης, »ř. příčinou«)
2K 11,10 »ř. nebude opletena, zarumována, zacpána, zaválena« (οὐ φραγήσεται, »ř. opletena, za-

rumována, zacpána, zaválena«)
2K 11,17 »ř. podlé Pána« (κατὰ Κύριον, »ř. podlé«)
Ga 2,7 »ř. v Petrovi k apoštolství obřízky« (Πέτρος τῆς περιτομῆς EB, Πέτρος περιτομῆς P, 

»ř. Petrovi obřízky«)
Ga 4,5 »ř. hyiothesia« (τὴν υἱοϑεσίαν, »ř. hyothesia«)
Ef 1,5 »ř. hyiothesia« (υἱοϑεσίαν, »ř. hyothesia«)
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Fp 1,23 »ř. svírám se z toho obojího, úzkostí sevřín sem pro to obé, obklíčen sem od toho obého« 
(συνέχομαι γὰρ ἐκ τῶν δύο, »ř. svírám se z toho obojího«)

1Tm 5,11 »ř. zbújnějíce neb v chlipnost se vydadouce proti Krystu« (καταστρηνιάσωσι τοῦ Χρισ-
τοῦ, γαμεῖν ϑέλουσιν, »ř. proti Krystu«)

1Pt 1,11 »ř. o těch slavách« (τὰς + δόξας, »ř. slavách«)
Zj 18,20 »ř. soudil soud váš« (ἔκρινεν + τὸ κρίμα ὑμῶν, »ř. soudil«)

Jeden případ představuje zase specifickou situaci: ve Fp 2,6 je uvedena zkratka »j. ř.«, 
a to jak v Novém zákoně 1601, tak Šestidílce, přičemž výklad odpovídající řecké pasáže (οὐχ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἶσα Θεῷ B5) je v pozdějším vydání o poznání rozvinutější: »Krys
tus Pán, měv od věčnosti slávu božskou, věděl výborně, že žádnému křivdy neučiní a loupeže 
se nedopustí, když by práva svého v patrném zjevování svého božství užíval, avšak jako by 
práva svého ustoupil, zmařil se, paprslky slávy své ukryl a ji jako poodložil etc.« (Šestidílka 
končí tuto část slovy »zmařil se etc.«). Za zvláštní zmínku stojí kategorie určenosti, napodobu
jící řecký člen, v 1Pt 1,11 (srov. též 1K 14,16) a zpřesnění transkripce řeckého slova υἱοϑεσία 
v Novém zákoně z roku 1601 v Ga 4,5 a Ef 1,5 z »hyothesia« na »hyiothesia«. Pozornost je 
věnována také komplexnějšímu převodu cizojazyčných vazeb, viz Zj 18,20: »ř. soudil soud«; 
Sk 9,28: »ř. i byl s nimi vcházeje i vycházeje«, a hojnější synonymii, srov. Mt 6,4: »ř. milují, 
oblibují sobě«; Fp 1,23: »ř. svírám se z toho obojího, úzkostí sevřín sem pro to obé, obklíčen 
sem od toho obého«.

Opačné případy, kdy je signalizovaný grécismus přítomen v Novém zákoně 1601 i Šestidílce, 
ale v pozdějším vydání je zkrácen, se vyskytují jen velmi ojediněle: L 13,16: »ř. hle« (ἰδού, Šesti
dílka: »ř. hle, aj«).

Méně doslovné vyjádření řecké předlohy, ale v kontextu překladu zřejmě funkčnější, na
jdeme ve Sk 27,14: řecké κατ᾽ αὐτῆς, referující o vzbouřeném větru »na«, doslovně »proti« 
ostrovu (Krétě), je v Šestidílce přeloženo v marginálii »ř. proti ní«, ve druhém vydání šestého 
dílu Šestidílky »ř. na ní«.

d) Upřednostnění jiné řecké varianty
Ojediněle je v marginálii jako grécismus popsána či zkratkou »ř.« signalizována odlišná va-
rianta: v Mt 18,26 mg. uvádí kralický Nový zákon z roku 1601 »někteří exemplářové řečtí mají: 
prosil ho« (v hlavním textu překládá »klaněl se jemu«), Šestidílka však »ř. klaněl se jemu« 
(v hlavním textu »prosil ho«). Situace v edici z roku 1601 je následující:

Mt 18,26 Nový zákon 1601: »Tedy padna služebník ten, klaněl se jemu řka: ›Pane, poshověj mi 
a všecko zaplatím tobě.‹«

 Poznámka v NZ 1601 ke slovu »klaněl se«: »někteří exemplářové řečtí mají: prosil ho.«

Komentář: Bratrské texty z let 1564-1596 překládají »prosil ho« (srov. též z předchozí tradice 
např. Lukášův Nový zákon »prosíše jeho«, Melantrichova bible z roku 1556-57 »prosíce ho«, 
to odpovídá vulgátnímu »orabat eum«), Šestidílka dodává, jak už jsme zmí nili, v marginálii 
»ř. klaněl se jemu«. Aristonova úprava znění prohodila, takže se liší řecké znění proklamované 
Šesti dílkou (»ř. klaněl se jemu«) a Aristonovou úpravou (»někteří exemplářové řečtí mají: prosil 
ho« – a jako základní varianta se překládá v biblickém textu »klaněl se jemu«).

Erasmovy a Bezovy edice řeckého textu i řecká verze v novozákonním svazku Polygloty 
ant verpské a v jejím svazku s interlineárním překladem ( Obr. 8) čtou προσεκύνει αὐτῷ, tj. 
odpovídají grécismu umístěnému v marginálii Šestidílky. Ve vlastním biblickém překladu zvolili 
Erasmus i Be za ve všech vydáních znění »adorabat eum« (Erasmovo řešení reflektuje náměšť
ský Nový zákon: »klaněl se mu«). Znění προσεκύνει nacházíme také v Polyglotě komplutenské, 
Aldině (1518), Colinaeově vydání (1534) a ve Stephanově ›kritickém‹ vydání řeckého textu z ro
ku 1550. Latinský ekvivalent »adorabat« uvádějí Pagninův překlad31 a bez alternativ Tigurina 
i Bi blia Vatabli. Překlad »praebens honorem« navrhuje Castellio.

Variantní znění však prochází Erasmovými32 a Bezovými anotacemi: Erasmus píše, že »[v]e- 
tustis simi codices Latini scriptum habebant ›orabat‹, ple rique Graeci προσεκύνει ›adora bat‹«, 
přidává však také: »nonnulli παρεκάλει, id est ›obsecrabat‹«. Beza hned v prvním vy dá ní (citu

31 Biblia. Habes in hoc libro [...], Lugduni: Antoine du Ry, 1528; München: Bayerische Staatsbibliothek, 
sign. Res/B.lat. 550 x.

32 Edice anotací: hovinGh (ed.), Opera omnia Desiderii Erasmi Rotterodami [...]. Ordinis sexti tomus 
quintus ( pozn. 14); van Poll-van de lisdonk, Miekse L. (ed.): Opera omnia Desiderii Erasmi Rotteroda
mi recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis sexti tomus octavus, Amsterdam 
[...]: Elsevier, 2003; van Poll-van de lisdonk, Miekse L. (ed.): Opera omnia Desiderii Erasmi Rotterodami 
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jeme z Barbiriany) uvádí: »Admonet Eras-
mus se in nonnullis exemplaribus legisse 
παρεκάλει, id est precabatur. Pro quo Ve
tus interpres orabat, nisi corrupta sint 
exemplaria.« Od druhého vydání přidává 
Beza také zajímavou domněnku o původu 
alternativního řeckého znění: »Sed suspi
cor corruptum fuisse locum a sciolo quo
piam, qui civilem adorationem in Oriente 
passim usurpatam non potuit a Dei cultu 
distinguere.« Od třetího vydání Beza vy
řadil ironickou zmínku o chytrákovi či 
ne doukovi jako původci změny, tj. slůvko 
»sciolo«. Variantu zachytila v soupisu řec
kých různočtení Variarum Novi testamenti 
lectionum libellus také Polyglota antverpská 
(uvádí se variantní čtení παρεκάλει αὐτόν, 
kdežto v novozákonním svazku je uvedeno 
jen čtení προσεκύνει αὐτῷ). Ozvěna Eras
movy anotace vešla zřejmě Bezovým pro
střednictvím do Aristonovy úpravy, mohl 
k tomu přispět také soupis variant zachyce
ných v Polyglotě antverpské. Novodobé kri
tické vydání řeckého textu nestle – aland 
(citujeme 27. vyd.) čte προσεκύνει αὐτῷ, 
a to bez variant.

Na variantnost řeckých exemplářů se 
nově upozorňuje v edici z roku 1601 více
krát, tyto případy probereme samostatně 
níže (viz bod f). Záměna znění mezi po
známkovým apa rátem a biblic kým textem 
je ve vztahu me zi Šestidílkou a Ari stonovou 
úpravou doložena rovněž na ví ce místech, 
např. Mt 5,21: »od starých« (mg. »j. sta
rým«) > »starým«, mg. »od starých«. Někdy se v marginálii ocitá doslovnější překlad řecké 
předlohy, viz L 3,8: »čiňte«, mg. »neste« > »neste, mg. »ř. čiňte«.

e) Popis významu řeckých slov
Aristonova úprava Nového zákona v poznámkovém aparátu rozvíjí výklad některých slov a pa
sáží. Například v marginálii k Mt 28,18 je rozveden významový kontext řeckého slova ἐξουσία 
takto: »nemluví tu Pán Krystus o své všemohoucnosti božské, kteráž jest vlastnost božská 
podstatná a bytná, anobrž sám Bůh, nebo kdyby ta podlé člověčenství jemu byla dána, již 
by musilo jeho tělo zbožněno býti, více člověčenstvím nezustávati a v božství se obrátiti; ale 
mluví o té své cti, slávě a důstojnosti královské a kněžské, kterouž apoštol jménem nad každé 
jméno nazývá (Ef 1.d.21; Fp 2.b.9), a tak o moci té, kterouž jako pravý z strany obojího přiro
zení prostředník, jsa učiněn všeho Pánem (Sk 2.e.36), volně a svobodně ve všem tom, cožkoli 
jest potřebí k napravení našemu a k spravování <zp-> církve zvítězilé <ſw-> i rytěřující, v na
šem přirození konati ráčí. A toť v sobě obsahuje řecké slovo ›exusia‹.« Citované místo i tato 
výkladová poznámka se později stala předmětem exulantské polemiky s luteránem Samuelem 
Martiniem z Dražova.

f) Nová upozornění na variantnost řeckých exemplářů
Kralický tisk z roku 1601 prohloubil ve srovnání s Šestidílkou textověkritický záběr a přidal do 
marginálií komentáře o různosti řeckých exemplářů. Takové a obdobné komentáře se objevova
ly na jiných místech už v předchozí bratrské tradici, ta díky Bezovým anotacím prokazatelně 
vstřebala také různočtení řeckých pozdních rukopisů shromážděná ve Stephanově edici Nového 
zákona z roku 1550.

re cognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis sexti tomus decimus, Leiden – Boston: 
Brill, 2014.
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Obr. 8:
Jeden z osmi svazků 
Polygloty antverpské, 
označované též Biblia 
Regia de Arias Monta-
no, vrcholu španělské 
biblistiky v 16. století, 
přinesl interlineární 
překlad Starého a No-
vého zákona. Praha: 
Knihovna Královské 
kanonie premonstrá-
tů na Strahově, sign. 
BY II 6, pohled z boku 
na část Mt 7-8, s. 48.
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Z dokladů v této kategorii, tedy s explicitním odkazem na »některé exempláře řecké« 
(Mt 1,11; 18,26; Mk 8,24; 11,11; 14,32; L 22,45; Sk 21,8; 26,3; Zj 20,2), zde budeme blíže charak
terizovat jen dva vybrané: Mk 11,11 a Zj 20,2. Situaci v Mt 18,26 jsme prozkoumali už výše.

Mk 11,11 Nový zákon 1601: »I všel do Jeruzaléma Ježíš i do Chrámu, a spatřiv tu všecko, když již 
byla večerní hodina, vyšel do Betany se dvanácti.«

 Poznámka v NZ 1601 ke slovu »Ježíš«: »někteří exemplářové řečtí mají místo toho ›Ježíš‹ 
to slovíčko ›Pán‹.«

Komentář: Toto místo ukazuje pozorné, kritické čtení řeckých textů bratřími či použití dalších 
výkladových pomůcek. Všechna Bezova vydání čtou totiž na daném místě v řeckém textu 
ὁ Ἰησοῦς, avšak v latinském »Dominus«, přičemž tento nesoulad zůstal v Bezových anotacích 
ve všech vydáních bez jakéhokoliv komentáře ( Obr. 9). Polyglota antverpská je v novozákon
ním svazku (ὁ Ἰησοῦς) i v interlineárním překladu (ὁ Ἰησοῦς ‒ »Iesus«) jednotná, variantu 
neobsahuje ani její soupis řeckojazyčných různočtení Variarum Novi testamenti lectionum libel
lus, ani oddíl Va riae lectiones in Novo Testamento ad textum Graecum et Syriacum expensae. 
Také Stephano va edice z roku 1550 čte ὁ Ἰησοῦς, a to bez variant, stejné znění nacházíme už 
v Polyglotě komplutenské.

Oporu pro znění »Pán« ovšem obsahují všechny Erasmovy edice (a také recipující náměšť
ský Nový zákon: »Pán«) a některá další vydání řeckého textu v první půli 16. století: ve všech 
pěti vydáních uvádí Erasmus v řeckém sloupci znění ὁ κύριος, v latinském »Dominus«. Čtení 
»Dominus« přijali také Pagninus, Biblia Tigurina a po ní Biblia Vatabli a dále Castellio. Rovněž 
některé další důležité edice řeckého textu, jako jsou Aldina a Colinaeus, čtou ὁ κύριος. Všech
ny bratrské texty z let 1564-1613 nicméně zvolily v biblickém textu čtení »Ježíš«, variantu 
v marginálii až na Nový zákon z roku 1601 neuvádějí, to znamená, že z bratrských verzí nám 
jen Aristonova úprava uchovala znění převažující v důležitých edicích první půle 16. století. 
Dnešní kritická edice řeckého Nového zákona (nestle – aland, 27. vyd.) čtení ὁ Ἰησοῦς ani 
ὁ κύριος na sledovaném místě neobsahuje a neregistruje ani variantu tohoto znění.

Zj 20,2 Nový zákon 1601: »I chopil draka, hada toho starého, jenž jest ďábel a Satan, i svázal jej 
za tisíc let.«

 Poznámka v NZ 1601 k pasáži začínající slovem »jenž«: »někteří exemplářové řečtí mají 
takto text: jenž jest ďábel a Satan, kterýž svozuje všecken okršlek světa.«

Komentář: Všechny bratrské texty zvolily v biblickém překladu znění shodné s Novým zákonem 
z roku 1601 (»jenž jest ďábel a Satan, i svázal jej za tisíc let«), pouze poslední kralické vydání 
z roku 1613 nahradilo »jenž« zájmenem »kterýž«. Poznámku o různočtení obsahuje toliko Ari-
stonova úprava.
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Obr. 9:
Ukázka v anotacích 

nekomentované dis
krepance mezi řeckým 

a latinským zněním 
v Mk 11,11 v Bezově 

pátém vydání Nového 
zákona (1598): zatím-

co v řeckém sloupci 
čteme ὁ Ἰησοῦς, v la-

tinském překladu 
nalézáme »Dominus«. 

Iesu Christi Domini 
nostri Novum Testa

mentum [...], [Genève:] 
haeredes Eustathii 

Vignon, 1598; Genè-
ve: Bibliothèque de 

Genève, sign. X 2990, 
s. 201, https://doi.or-

g/10.3931/e-rara-6871.

https://doi.org/10.3931/e-rara-6871
https://doi.org/10.3931/e-rara-6871
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V Erasmových a Bezových edicích nacházíme v textu bezvýjimečně znění, jež bratří vložili 
do hlavního textu (ὅς ἐστι διάβολος καὶ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη), stejné znění 
vykazují rovněž Aldina a Colinaeus a z latinských verzí Pagninus (»qui est diabolus et Sathanas 
et ligavit eum per annos mille«), Tigurina a dědička jejího textu Biblia Vatabli (»qui est diabo
lus et Satanas et ligavit eum per annos mille«), nepřidávají přitom žádnou marginálii. Podobně 
překládá Castellio (»eumque colligavit in mille annos«). K Apokalypse velmi stručné Erasmovy 
anotace komentář k tomuto místu nepřidávají, stejně tak různočtení nijak nekomentuje Beza 
v žádném z vydání svých anotací. Z Erasmových ani Bezových edic řeckého textu, jejich latin
ských překladů ani některých dalších překladů do humanistické latiny se tedy Kraličtí nemohli 
o této variantě poučit.

Aristonova revize kralických marginálií zde poprvé a naposledy v předbělohorské bratrské 
tradici uvedla variantní znění, které uvádí jako základní Polyglota antverpská (ὅς ἐστι διάβολος 
καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην). Ta jej obsahuje jak v novozákonním svazku, 
tak i ve svazku s meziřádkovým překladem, ale také v oddíle Variarum Novi testamenti lectio
num libellus ( Obr. 10).

Variantu dokládá in margine také dřívější edice Stephanova z roku 1550, a to ze dvou z jím 
sledovaných pramenů, a to z pramene očíslovaného jako jedna, tj. Komplutenské polygloty, 
a patnáct, tedy rukopisu z 10. století chovaného dnes v pařížské Bibliothèque nationale de 
France.33 Právě ze španělské Komplutenské polygloty zřejmě čtení proniklo jako základní alterna
tiva do Polygloty antverpské, jejíž odbornou stránku garantoval učený Španěl Benedictus Arias 
Montanus. Díky Aristonově úpravě byla také česká překladatelská tradice obohacena o tuto 
variantu, poprvé otištěnou ve slavné Komplutenské polyglotě. Moderní kritické edice řeckého 
textu (NA27) vysvětlují, že varianta ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην představuje zejména čtení 
tzv. skupiny koiné většinového textu (»majority text«), a to v souvislosti se stejnou formulací 
ve verši Zj 12,9.

K výše zmíněným referencím se přidružují nové odkazy na »některé exempláře«. Bratří 
v tomto případě neodkazují přímo na řečtinu, ale v pozadí jejich variant vystupuje. Ze shro
mážděných dokladů (Mt 26,38.63; Mk 6,54) zde podrobněji představíme jen druhé místo:

Mt 26,63 Nový zákon 1601: »Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje biskup, řekl jemu: ›Zaklínám tě skrze 
Boha živého, aby nám pověděl, jsi-li ty Krystus, ten Syn Boží?‹«

 Poznámka v NZ 1601 k sousloví »Syn Boží«: »někteří exemplářové dokládají ta slova: 
Boha živého.«

Komentář: Už od druhého vydání Blahoslavova Nového zákona byla bratrským recipientům čer-
pajícím z ivančických a později kralických tisků k dispozici varianta k závěru verše (»Boží«) ve 
znění »Boha živého«. Tuto marginálii převzala od Blahoslava Šestidílka, avšak teprve Ari stonova 
úprava doplnila »někteří exemplářové dokládají ta slova«, čímž zpřesnila textově kritický od
kaz, neboť se s velkou pravděpodobností rozumí, že půjde o exempláře se zněním řeckým. Je 
zajímavé, že oporu nabízí i česká tradice na vulgátním základě, například Lukášův Nový zákon 
z roku 1525 a Netolického bible (v obou: »Syn Boha živého«), druhá a další Melantrichovy bible 
ovšem už slovo »živého« neobsahují (čtou »Boží Syn«, podobně jako náměšťský Nový zákon: 

33 krans, Jan: Beyond What Is Written. Erasmus and Beza as Conjectural Critics of the New Testament, 
Leiden – Boston: Brill, 2006, s. 337.
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Obr. 10:
Apparatus sacer Poly-
gloty antverpské: závěr 
soupisu různočtení 
Variarum in Grae
cis bibliis lectionum 
libellus a Gulielmo 
Cantero concinnatus 
v osmém svazku se 
zachycenou variantou 
σατανᾶς ὁ πλανῶν 
τὴν οἰκουμένην ὅλην 
ve Zj 20,2. Katowice: 
Biblioteka Śląska, 
sign. A8, fol. A7r, htt-
ps://www.sbc.org.pl/
dlibra/show-content/
publication/editi-
on/273257?id=273257.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/273257?id=273257
https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/273257?id=273257
https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/273257?id=273257
https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/273257?id=273257
https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/273257?id=273257
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»Syn Boží«). Přídavek je variantou, která je zachycena v kritickém vydání vulgátního textu 
z pera Wordswortha a Whita a vyskytuje se například ve věhlasném Codexu Toletanu z 10. sto
letí, navíc, jak dodávají u různočtení novodobí angličtí editoři, s oporou »cum graecis multis«, 
v mnoha řeckých rukopisech.34 Clementina ji však nepřijala. Varianta se vyskytuje v některých 
eminentně důležitých řeckých unciálních rukopisech i v tradici syrské, středoegyptské ad. (viz 
NA27). Znění »Si tu es Christus Filius Dei vivi«, převzaté z vulgátní tradice, uvádí před svým 
komentářem v anotacích Erasmus, ten ovšem od třetího vydání (1522) dodává: »Vivi nec est 
in Graecis nec in aureo codice.« Codex aureus je latinský rukopis z 11. století, dnes uložený 
v Escorialu.35 Erasmus tedy tuto variantu nepřijal, nenašel ji v řeckých rukopisech. Variantní 
přídavek τοῦ ζῶντος chybí v mnoha řeckých verzích základních edic 16. století (Polyglota 
kom plutenská, Erasmus, Aldina, Colinaeus, Beza, Polyglota antverpská v novozákonním svazku 
a v dílu s meziřádkovým překladem). Varianta není uvedena ani v oddíle Variae lectiones in 
Novo Testamento ad textum Graecum et Syriacum expensae v Antverpské polyglotě. Také samo-
statně vydané nové překlady do humanistické latiny (Pagninus, bez marginálie Tigurina a Bi
blia Vatabli) čtou pouze »filius Dei«, Castellio »Dei filius«.

Avšak biblistům v 16. století nebyla sledovaná řecká varianta neznámá: obsahuje ji soupis 
variant v Polyglotě antverpské nazvaný Variarum Novi testamenti lectionum libellus (Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος) a na va riant ní přídavek τοῦ ζῶντος upozorňují rovněž Bezovy anotace. Už v prvním 
vydání (citujeme z přetisku v Barbirianě) čteme nepochybný odkaz na Stephanovu snůšku 
variantních řeckých znění v jeho Novém zákoně z roku 1550: »Exemplar quartum addit τοῦ 
ζῶντος, viventis, ex formula loquendi patribus usitata.« Bezova poznámka reflektuje varian
tu zachycenou Stephanem ve čtvrtém sledovaném rukopisném exempláři a uvedenou v jeho 
marginálii. Tímto rukopisem byl řecký kodex 13. století chovaný dnes v pařížské Bibliothèque 
nationale de France.36 S malou obměnou tuto anotaci reprodukují i všechna další Bezova vydá
ní (druhé až páté): »Quoddam exemplar addit τοῦ ζῶντος, viventis, formula loquendi admo
dum usitata.« Beza v nich už od kazuje pouze na »jakýsi« (»quoddam«) exemplář a odstraňuje 
zmínku o běžnosti této fráze u Otců (»patribus«). Zpřesnění odkazu v Aristonově revizi opět 
ukazuje na pečlivou textověkri tickou práci bratří, u Blahoslava totiž mohla být varianta jen 
ozvěnou vulgátních čtení 16. století, reflektovaných v české tradici, mj. v Lukášově Novém 
zákoně z roku 1525, jenž byl pro bratrské sbory po dlouhou dobu ›vlastním‹ zněním novozá
konního překladu. Aristonovo rozšíření poznámkového aparátu uchovalo pro českou tradici 
variantu známou v 16. století krom vulgátní tradice i z jednoho řeckého rukopisu, ovšem 
z dnešního hlediska velmi pozdního, až z třináctého století; odkaz »někteří exemplářové« při
tom mohl nepřítomností slova »řečtí« záměrně naznačovat, že nejde jen o řeckou tradici, ale 
částečně i vulgátní a potažmo čes kou.

Konečně nové odkazy na čtení »jiných« (j., jiní) exemplářů či »některých« autorit (předloh 
v původních jazycích či v překladech) s jasnou vazbou na konkrétní různočtení, nikoliv exe
gezi, se objevují v Mt 6,1; 27,9; L 7,45; Sk 2,27; 1K 15,5. Jako ukázku bratrské biblistiky v této 
kategorii volíme 1K 15,5:
1K 15,5 Nový zákon 1601: »a že vidín jest od Petra, potom od dvanácti.«
 Poznámka v NZ 1601 ke slovu »dvanácti«: »t. apoštolů. Nebo ačkoli Jidáš před tím Krys-

tovým se zjevením byl již na místo své odšel a svatým Matějem ten počet ještě doplněn 
nebyl, avšak předce jméno toho počtu zustávalo, jako i nyní často se říká, že v radě jest 
nětco zavříno, ješto třebas přitom plná rada nebude. Někteří smyslí, že nějakým nedo-
patřením místo řeckého slova ›deca‹, totiž desíti, položeno jest do textu ›dodeca‹, totiž 
dvanácti, a slyší to na ono Krystovo učedlníkům desíti bez přítomnosti svatého Tomáše 
se zjevení. J 20.e.19. Ku pomoci pak toho smyslu svého, že by tu nějaký byl omyl, berou 
vykladače starého, kterýž, maje snad takový text, vyložil ›hendeca‹, totiž jedenácti. Pro-
tož jiní, spatřivše to, že by nějaká byla chyba v řeckém textu, a to napravujíce, někteří 
postavili ›dodeca‹, a jiní ›hendeca‹. Proto pak chtěli by do textu položiti ›desíti‹, totiž 
apoštolům, že potom níž, verš 7, o zjevení se všechněm apoštolům zmínka se světlá 
činí.«

Komentář: Část poznámky začínající slovy »někteří smyslí« je obsažena jen v Aristonově revizi, 
předchozí část byla převzata (s úpravou délky na krátkost ve slově »zustávalo«) z Šestidílky.

34 Wordsworth, Iohannes – White, Henricus Iulianus (eds.): Novum Testamentum Domini nostri Iesu 
Christi Latine secundum editionem sancti Hieronymi. Pars prior – quattuor evangelia, Oxonii: e typographeo 
Clarendoniano, 1898, s. 159.

35 hovinGh, Pieter F.: Erasmus and the ‘Codex Aureus’, in: Quaerendo 19/4 (1989), s. 308-313.
36 krans, Beyond What Is Written ( pozn. 33), s. 337.
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Celá starobylá latinská tradice, tj. také Vulgata Clementina, čte »undecim« (NA27), čemuž 
odpovídá znění českých verzí, jako jsou Klaudyánův Nový zákon, Lukášův Nový zákon a Melan
trichovy bible (»od jedenácti«). Pouze náměšťský Nový zákon přeložil »od těch dvanácti«, což 
je zjevný ohlas Erasmova »duodecim illis« (Erasmovo druhé až páté vydání, zatímco první čte 
bez reflexe řeckého členu: »duodecim«). Vulgátní tradice má ovšem korelát i v řeckých textech, 
některé významné rukopisy z prvního tisíciletí čtou ἕνδεκα, a opora se najde i v syrštině, to to 
čtení vzniklo pravděpodobně jako harmonizace (srov. Mt 28,16). Hlavní řecké verze 16. stole
tí (Polyglota komplutenská, Erasmus, Aldina, Colinaeus, Stephanova edice z roku 1550, Beza, 
Polyglota antverpská v novozákonním svazku i svazku s interlineárním překladem) čtou τοῖς 
δώδεκα. Odpovídající znění »duodecim illis« nacházíme v samostatně vydaných nových pře
kladech do humanistické latiny, jako jsou Pagninus, Tigurina i Biblia Vatabli (bez marginálií), 
Castellio překládá pouhým »duodecim«.

V komentářích se nicméně o variantnosti textu obsáhle diskutovalo: Erasmovy anotace 
komentují rozdíl vulgátního »undecim« a číslovky dvanáct (lat. »duodecim«) v řeckých ruko
pisech, od druhého vydání i s »illis«. Připomíná se, že už u Otců byla diskutována možnost, 
že variantnost »duodecim/undecim« vznikla v důsledku písařské chyby. Spojení τοῖς δώδεκα 
považuje Erasmus ve shodě s Augustinem za synekdochu, označení pars pro toto pro učedníky, 
proto překládá řecký člen latinským »illis«. Castellio u svého překladu »duodecim« v anota
cích uvádí, že označení »dvanáct« zůstalo apoštolům synekdochicky a předkládá mj. analogii 
s početním označením jednotek u vojska, ač po bitvě je stav mužstva samozřejmě nižší. Beza 
v prvním až třetím vydání anotací připomíná, že učedníci byli označováni synekdochicky jako 
»těch dvanáct« (οἱ δώδεκα) a odmítá snahu církevních Otců, včetně Chrysostoma a Augustina, 
vidět zde při shodě řeckých kodexů chybné znění dvanáct místo jedenáct. Vulgáta (»undecim«) 
v překladu nereprodukuje člen, podle Bezy chybně. Čtvrté vydání však anotaci rozšiřuje: Beza 
na úvod přiznává, že τοῖς δώδεκα čtou všechny řecké exempláře, které viděl, krom Codexu 
Claromontanu (»[s]ic legi in omnibus quos vidi codibus Graecis, excepto Claromontano«), jenž 
čte τοῖς ἕνδεκα, latinsky tedy »illis undecim«. Beza i zde odmítá složité konstrukce, proč se 
v řeckých textech objevuje dvanáct, a ne jedenáct, a konstatuje, že přijal ve shodě s řeckými 
rukopisy číslovku dvanáct, kterou jde dobře, vlastně jako synekdochu, vysvětlit: »[s]ervavi 
ta men receptam in codicibus Graecis scripturam, quae hanc una ratione (ut mihi quidem vi-
detur) commode explicari potest.« Na základě dalšího rozboru v konfrontaci s biblickými místy 
pak uzavírá, že nejvhodnější by vlastně nebylo ani jedno z těchto čtení, ale τοῖς δέκα, latinsky 
»decem illis«, odkazuje přitom na J 20,19 a 20,24 (»coniecturae locus probabile mihi potius 
videtur neque τοῖς ἕνδεκα, neque τοῖς δώδεκα, sed τοῖς δέκα, id est, decem illis, scriptum 
fuisse et insignem illam inter caeteras apparitionem designari quae narratur Ioan. 20,19 et 24 
[...], cum a collegis suis Thomas abesset«). Bratrská marginálie v Novém zákoně z roku 1601 
tuto část přímo reflektuje, a to včetně konkordantního odkazu (»[n]ěkteří smyslí, že nějakým 
nedopatřením místo řeckého slova ›deca‹, totiž desíti, položeno jest do textu ›dodeca‹, totiž 
dvanácti, a slyší to na ono Krystovo učedlníkům desíti bez přítomnosti svatého Tomáše se zje
vení. J 20.e.19«). Bratří zde tedy nepochybně čerpali z pozdních Bezových edic, čtvrté či páté, 
a toto místo tak představuje zajímavý doklad o kontinuitě sledování nejnovějších zahraničních 
vydání v bratrské biblistice.

Závěry
Kralický Nový zákon z roku 1601, vydaný samostatně, stojí někdy v moderním bádání ne
právem ve stínu závěrečného dílu šestidílného kompletu. Ve skutečnosti však toto vydání 
znamenalo další důležitý krok v profilování bratrské biblistiky a teologie a jeho text se stal 
půdorysem novozákonní části poslední Kralické bible (1613). Přitom se jak na celkovém objemu 
poznámek, tak v jejich dílčích segmentech, jako jsou grécismy, ukazuje, že nejvýrazněji byl 
v Aristonově úpravě přepracován aparát k Matoušovu evangeliu. Z rozboru některých jednot
livých míst plyne, že Ariston při úpravě použil pozdní Bezova vydání (čtvrté či páté), konzul
toval Polyglotu antverpskou, do marginálií bratrské tradice uvedl například variantu otištěnou 
poprvé Komplutenskou polyglotou či variantu typickou pro edice řeckého textu v první polo
vině 16. století nebo uchoval variantu známou řeckým edicím 16. století z pozdního rukopisu 
uloženého dnes v Bibliothèque nationale de France v Paříži. Díky bratrským biblickým tiskům 
byla tehdy česká překladatelská tradice schopna poměrně soustavně držet krok s nejdůležitější
mi zahraničními katolickými (Polyglota antverpská) i nejnovějšími soudobými protestantskými 
edi cemi (Bezova řecko-latinská vydání).
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