
Srovnání překladů bible

Bible leskovecko-drážďanská
Je to nejstarší známý český překlad Bible, byla psána ručně sedmi písaři (analýza pravopisu) na 

pergamen. Její vznik se datuje do období před rokem 1360 (rozpoznáno podle stáří dochovaných 
iluminací). bible se nedochovala, zanikla při požáru při invazi německých vojsk za 1. světové války 
do Belgické Lovaně, kde byla v té době uchovávána. Zachovaly se pouze opisy a fotografie textů.

Obsah (citace z Wikipedie):
Rukopis obsahoval obvyklé biblické knihy obsažené ve Vulgátě, dále na konci 2. Paralipomenon 

přidanou Modlitbu Menašeho, Po knize Nehemjáš následovala 2. kniha Ezdrášova (tj. obvykle  
značená 3. kniha Ezdrášova), na konci žaltáře 3 chvalozpěvy (Iz 12,1-6, Iz 38,10-20 a 1 Kr 2,1-10)  
s následným Atanášovým vyznáním víry. Prology byly celkem čtyři: Na začátku ke Genesis, před 
Matoušem předmluva ze staročeského Evangelia svatého Matouše s homiliemi, před Skutky 
apoštolů zvláštní předmluva překladatelova a před katolickými listy překlady jejich krátkých 
latinských obsahů.

Mlynářčina Bible
Rukopis českého překladu Bible nejspíše z 15. století, jedná se o druhou nejmenší českou Bibli 

(obsahuje mnoho zkratek) psanou patrně dvěma písaři. Svůj název dostala podle legendy, kterou 
zapsal jezuita Bohuslav Balbín (podle ní ji napsala jedna mlynářka).

Obsah (citace z Wikipedie):
Bible obsahuje mnoho prologů, především obvyklé prology Jeronýmovy, dále prology k 

jednotlivým knihám (celkem 15). Bible není úplná, některé listy chybějí. Ornamentální výzdoba čítá  
celkem 95 barevných iniciál.

Boskovická Bible
Rukopis českého překladu Bible, který pochází někdy z doby kolem roku 1415. Je psána novým 

diakritickým pravopisem, a to patrně dvěma písaři. Boskovická je proto, že na zápisu na foliu stojí, 
že ji pan Václav Černohorský z Boskovic daroval svému úředníkovi Heinrichu Reichenbochovi. 
Výzdoba bible je nedokončená, ale přesto hodnotná. Je uchována ve vědecké knihovně v Olomouci.

Obsah (citace z Wikipedie):
Kromě samotných biblických knih obsahuje tato bible před knihou Exodus Husův Menší výklad 

na desatero a před 1. knihou Makabejskou krátký biblický prolog.
Po textové stránce se jedná o složeninu 1. a 2. redakce. Překlad 2. redakce se nachází převážně 

v Knihách Samuelových a Královských, v knihách Paralopomenon a celý Nový zákon. Je tak 
prvním samostatným svědkem nové, 2. redakce překladu. To především proto, že 2. redakce českého 
překladu se týkala převážně Nového zákona. Významné je svědectví třetího řeckého překladu 
žaltáře a dodatků k němu. Existence tohoto nového, poetičtějšího a rytmičtějšího překladu je 
dosvědčena již z Žaltáře poděbradského z roku 1396. Tentýž žaltář se objevuje i v Bibli hlaholské z 
roku 1416, obsahuje ho Bible Mlynářčina a také Bible Bočkova.

Překlad krále Jakuba
Překlad bible do angličtiny z let 1601-1611 (na doporučení krále Jakuba I.). Je založen na 

řeckém překladu Nového zákona (Textus Receptus), částí Vulgáty, Starozákonní čás vznikla z 



masoretského přepisu. V překladu chybí dostatek poznámek, snaží se o maximální přesnost a 
doslovnost.

Obsah (citace z Wikipedie):
Do překladu krále Jakuba jsou zařazeny i deuterokanonické knihy (anglikánská církev je uznává 

jako plnoprávnou součást bible). Překlad krále Jakuba byl mnohokrát znovuvydán, často s  
drobnými, mnohdy ale i s vážnějšími textovými úpravami (extrémem je Blayneyho vydání z roku 
1769, které se od prvního vydání liší asi ve 100 000 místech). Text celého překladu krále Jakuba je  
ve všech anglicky mluvících zemích vzhledem k dlouhé době od vzniku překladu zařazen do public 
domain, což je jeden z důvodů, proč v anglicky mluvícím světě slouží jako standardní referenční  
zdroj biblických citací.

Stuttgartské vydání Vulgaty

Vydání Vulgaty vydané německou biblickou společností (Deutche Bibelgesellschaft). Toto 
vydání, Biblia Sacra Vulgata, se snaží reprodukovat původní, čistou Vulgatu (Jeronýmovu). Jde o 
klasické kritické vydání, které se musí potýkat s neobvykle vysokým počtem dochovaných 
rukopisů.

Obsah (citace z Wikipedie):
Základem vydání je Codex Amiatinus, jenž je považován za nejlepšího středověkého svědka 

původního Jeronýmova textu. Důležitou součástí textu jsou též Jeronýmovy úvody ke knihám. Toto 
vydání je ze zmíněných edic nejběžnější a obsahuje též 3. revizi Jeronýmova překladu Žalmů.

Vypracoval Jakub Korbel, 7.B, 28. 3. 2009
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