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ZA KRALICKÝMI PØEDLOHAMI DEUTEROKANONICKÉ KNIHY

TOBIÁŠ (NA MATERIÁLE TOB 1)1

Robert Dittmann

0 
Ve zkoumání kralických pøedloh u SZ Šestidílky (dále K6) stojíme teprve na zaèátku 

bádání. Kromì pozorování Konopáskova2 o vlivu Tremelliova-Juniova pøekladu (dále T-J) 
zejména na formální koncepci kralického pøekladu máme dílèí studie od Segerta, Hellera, 
Daòka, Dobiáše, Wernische, Novákové a Dittmanna. Nìkteré studie o pøedlohách (Danìk, 
Dobiáš) však nepøihlížejí k T-J, takže metodologicky ponìkud zastaraly. Snad jen historik 
Øíèan (1957, s. 284) oznaèuje T-J pro K6 pøímo za pøedlohu hlavní.33

1
Deuterokanonické knihy K6 je výhodné zkoumat z nìkolika dùvodù. Jednak sami Kra-

liètí explicitnì zmiòují Polyglotu antverpskou („Polyglotu antverpskou antorfskou“) jako svou pøedlohu – kromì 
3Ezd, kde se øídili Basilejskou biblí (BAS). Deuterokanonické knihy jsou jako spisy na 
okraji èi za okrajem kánonu textovì ménì fixovány, takže umožòují jak volnìjší parafráze 
– srov. i stè. povídku o Dobešovi –, tak markantnìjší odlišnosti u starobylých svìdkù než 
spisy protokanonické. U Tob máme tøi dosti odlišné verze: „Tzv. ‚delší text‘ (O‘ S) … vyS -
kazuje ještì rùzné semitismy a odpovídá celkem vìrnì starolatinské verzi. Navíc nachází 
potvrzení i ve ètyøech aramejských a jednom hebrejském zlomku kumránském. ‚Kratší 
text‘, doložený vìtšinou øeckých rukopisù, vznikl úpravou ‚delšího textu‘… Na západì se 
od 5. stol. prosadil latinský pøeklad Hieronymùv, poøízený dosti zbìžnì podle nìjaké ara-
mejské pøedlohy.“4 Delší text považuje za pravdìpodobnì základní i souèasná biblistika.5

Kralická i soudobé edice (POLYØ, BAS, T-J aj.) pøedstavují textový typ kratší øecké verze, 
zatímco moderní ÈEP a JERUZ volí øecký text delší. Kratší ø. verzi lze v K6 prokázat na 
mnoha místech, uveïme zde jen dvì (Tob 2,9.7,19) – kratší text mluví v Tob 2,9 o neèis-
totì, zatímco delší o totìtotì èistotì a v Tob 7,19 pláèe v kratším textu Sára, v delším její matka.èistotì

Tob 2,9Tob 2,9: K6 Tedy v tu touž noc ležel sem, jsa neèistý – T-J Tedy v tu touž noc ležel sem, jsa neèistý Eademque nocte decubui 
pollutus – POLYØ pollutus evkoimh,qhn memiamme,noj – ÈEP Té noci jsem se umyl – LXX, BAS Té noci jsem se umyl kai. 
evkoimh,qhn memiamme,noj – KL (jinak:) Contigit autem ut quadam die fatigatus a sepul-
tura, veniens in domum suam.

Tob 7,19Tob 7,19: K6 a setøevši (marg. a setøevši Ø. Pøijala) Ø. PøijalaØ. Pøijala slzy dcery své – T-J slzy dcery své mutuasque
(marg. Graec. & accepit lacrymas: phrasis elegantissima) & accepit lacrymas: phrasis elegantissima& accepit lacrymas: phrasis elegantissima lacrymas accepit filiae suae
– POLYØ, LXX, BAS avpede,xato ta. da,krua th/j qugatro.j auvth/j – ÈEP, (7,17): dala se 
nad ní [= Sárou] nad ní do pláèe.
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Pomoci nám mùže také nejistota pøíslušnosti nìkterého spisu (napø. Modlitba Manasse-
sova, 4Mak, 4Ezd) ke kánonu, napøíklad v Neovulgátì se nevyskytuje 3Ezd, 4Ezd, 3Mak 4Ezd4Ezd
aj., pokud Kraliètí spis zaøadili do K6.6 Nìkteré dobové zahranièní tisky, aè protokano-
nické spisy mìly nìkdy opraveny podle pùvodnìjších svìdkù, pouze pøebraly deutero-
kanonické knihy ve vulgátním znìní. Napø. tisk z r. 1562 (Biblia Sacrosancta ad Hebrai-
cam ueritatem…, Basileæ 1562; VKOL 316) má text Tob vulgátní, stejnì jako edice 1544a 
(Biblia Sacrosancta… ad Hebraicam veritatem…, Basileæ 1544a; VKOL 94), Plantinovo 
vydání Vulgáty z r. 1583 (Biblia Sacra…, VKOL III 5) a dále napø. tisk z r. 1558 (Biblia 
sacra…, VKOL 95). Na druhé stranì napøíklad už edice Biblia Tigurina (Biblia Sacro-
sancta Testamenti Veteris & Noui…translata in sermonem Latinum, Tiguri 1544b; VKOL 
309) má Tob opraveného podle øeckého textu. Jiné edice, napø. Münsterùv pøeklad z heb-
rejštiny z r. 1534 – 1535, jehož vliv na K6 je velmi pravdìpodobný (Hebraica Biblia Latina 
planeque nova Sebast. Mvnsteri tralatione…, VKOL II 261), pak pøirozenì Tob vùbec ne-
obsahují. Dále je výhodou, že ani BAS (v seznamu Locorum aliquot diversa lectio, partim 
ex optimouvm exemplarium collatione, partim observatione doctorum collecta, umístìném 
vzadu), ani Polyglota antverpská ve svazku s rùznoèteními neuvádí k Tob textové vari-
anty.

Marginálie K6 si zaslouží dùkladnìjší výzkum. Podnìtem nám byla marg. k Tob 1,24: 
v K6 je v textu Esarchaddon a v marg. Esarchaddon Ø. Acherdon / Jiní Serchaddon. Kraliètí zde tedy 
konfrontovali alespoò tøi nevulgátní (pøesnìji øeèeno øecké / z øeètiny poøízené) prameny 
èi komentovanou edici; vulgátní tradice toto proprium neobsahuje. Znìní, které Kraliètí na-
lezli v ø. textu (Acherdon), dali ale jen do marginálie. Protože podobných pøípadù je v Tob AcherdonAcherdon
daleko více, pøièemž se nejedná o uhlazování tvrdých grécismù, je tøeba pátrat po zdroji 
kralického pøekladu. Srovnáváme s vydáním T-J3.

2 FORMÁLNÍ STRÁNKA
Jako první na výraznou shodu formální stránky mezi K6 a T-J upozornil Konopásek: 

„Po stránce vnìjš í  pøevzali Kraliètí celou dispozici Bible latinské… vnìjší Summarie (obsahy 
kapitol), jakož i celé úvody ke knihám, výklady… jsou z valné èásti takøka doslovným 
pøekladem latinské pøedlohy.“7 Konopásek uvádí tøi pøíklady: úvod ke Gn, marg. k Gn 1,6 
a shrnutí obsahu Pís 4. U formální stránky Tob zjišťujeme, že dùležité svìdectví podává 
hned úvod. Kraliètí parafrázují T-J, dodávají nìkterá slova vèetnì poètu kapitol, ale závis-
lost Kralických na T-J je v tomto úseku sotva vyvratitelná.

K6: V knize této pøedkládá se na Tobiášovi ušlechtilý pøíklad pobožnosti, kteréž on 
i v utrpných i libých vìcech, jakož k Bohu tak i k svým bližním dokazoval; a jak zá-
mutky mnohými, buï když mu statek odjat byl / sám zajat, i oslepl, byv zkušen, zase 
od Boha potìšen, maje sobì zrak navrácený, a vida jakož syna, když s nevìstou pøišel 
/ tak potom i hojnou rodinu jejich; jimž všechnìm umøíti maje požehnal / i radu uži-
teènou, podlé uèení Svatých Prorokùv pøedložil: Má kapitol 14. T-JT-J: Tobit Naphthalita 
adversis ac secundis rebus in Deum pius, & in fratres officiosus, facultatum amissi-
one, exsilio, & caecitate probatus, postea benedictione Dei visum recipit, videt filium 
cum nuru adventatem, & sobolem numerosam ex eis habet: quibus omnibus moriens 
benedicit, & ex prophetarum doctrina consulit.benedicit, & ex prophetarum doctrina consulitbenedicit, & ex prophetarum doctrina consulit

Také poøadí i poèet veršù v Tob 1 zcela pøesnì souhlasí s T-J, zatímco se rozchází 
s ÈEP, VUL i Polyglotou antverpskou (POLYØ, POLYØLAT).8 Na více místech souhlasí však 
i pøeklad dodatkù vùèi pøedlohovému textu mezi K6 a T-J. Napø. v Tob 1,2 má K6 zajat 
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byl z Tysbe, jenž jest krajina po pravé stranì toho mìsta kteréž slove vlastnì Neftalím, v Ga-
lilei, nad pokolením Asserovým – T-J e Thischbe, quae regio sita est ad dexteram ejus quae 
proprie dicitur Naphthali in Galilaea, supra Ascheris tribum.9 Upozoròujeme na shody do-
datkù krajina – regio; slove – dicitur; pokolením – tribum, jež vyniknou zejména tehdy, 
když pøidáme text LXX: evk Qisbhj h[ evstin evk dexiw/n Kudiwj th/j Nefqalim evn th/| Galilai,a| 
u`pera,nw Ashr. Shody mezi T-J a K6 jdou však dále, napøíklad vlastnì – vlastnì proprie (to má proprie
však i POLYØLAT a i POLYØ: kuri,wj10 – tj. apelativní interpretace ekvivalentu odpovídají-
cího septuagintnímu propriu Kudiwj (ÈEP Kádeš; BAS KádešKádeš kudiwj; 1544b Cades)); CadesCades toho… kteréž 
– ejus quae. Na druhé stranì Kraliètí nekopírují sita (tedy „sita umístìná “) z T-J. Pro srovnání 
dodáváme znìní POLYØLAT (e Thisbe, quae est a dextris proprie Nephthalim in Galilaea 
supra Aser ) a POLYØ (evk Qi,sbhj,h[ evsin evk dexiw/n kuri,wj th/j nefqalei.m evn th/| galilai,a| ) a POLYØ () a POLYØ (
u`pera,nw avsh,r).

3 SHODY K6 – T-  J HODY V TEXTU

Tob 1,2Tob 1,2: K6 zadnùv Salmanazara – marg.: zadnùv Salmanazara Ø. Enemessara: tak níž – T-J dieb.[us] Schal-
man-asaris (pozn.: man-asaris vel Schalmaneseris… nam quod Graeci Enemessarum legunt, nam quod Graeci Enemessarum leguntnam quod Graeci Enemessarum legunt
corrupta est apellatio…) – POLYØLAT in diebus Enemessari – POLYØ evn h`me,raij 
evnemessa,rou11 – LXX evn h`me,raij Enemessarou – BAS evn h`me,raij evnemessarou – STE, 
1544b, VAT temporibus Salmanasaris. KomentáøKomentáø: Podobu kralického propria obsa-
huje sice již pøedchozí èeská tradice (napø. melantrišská – M77 Salmanazara), ale SalmanazaraSalmanazara
pozoruhodné je, že Kraliètí volí podobu, která jde proti øeètinì. Znìní verše ve Vul-
gátì a v LXX se liší a Kraliètí jinak ve verši vykazují shodu s textovým typem øec-
kým. Kraliètí jdou jak proti POLYØ (evnemessa,rou), tak POLYØLAT (Enemessari), tedy Enemessari
hlavním svìdkùm øeckého znìní v Polyglotì, ale i proti BAS. Navíc mìli k dispozici PolyglotìPolyglotì
marg. o øeckém znìní v T-J, s nímž (a s 1544b, STE) se však ve vlastním textu rozho-
dují pro znìní Salmanazar. Marginálii o øeckém znìní však vsunou také do svého SalmanazarSalmanazar
poznámkového aparátu.

Tob 1,24Tob 1,24: K6 Esarchaddon (marg. Esarchaddon Ø. Acherdon / Jiní Serchaddon) – T-J Jiní SerchaddonJiní Serchaddon Esarchaddon – 
M77 neobsahuje (odlišný text) – LXX Sacerdonoj – POLYØ avceirdwno.j – POLYØLAT 
Achirdonus (srov. itacismus) – ÈEP Achirdonus Esarchadón – JERUZ Esarchadón Asarhadon – BAS Asarhadon Sarcedo,noj – 
1544b, STE Sarchedonus. KomentáøKomentáø: Kraliètí jdou v tomto pøípadì za T-J, zatímco 
øecký text v BAS, LXX i POLYØ a pøeklad v STE, 1544b mají znìní jiné. Opìt tedy ne-
následují øeckou verzi v Polyglotì ani BAS; znìní Polygloty dávají pouze do marginá-
lie (avceirdwno.j, Achirdonus), ètení BAS neregistrují ani jako marginálii. Pramen kraAchirdonusAchirdonus -
lického Serchaddon se nabízí v marginálii u T-J, která zní: „Serchaddon Graece Achirdon quidem 
appallatur, aut Serchaddon; sed utrumque corruptum est, ut alia in his libris quam-
plurima.“ Tato podoba Serchaddon je také ze všech tøí kralických znìní nejblíže Serchaddon
septuagintnímu Sacerdonoj. Z komentáøe R. H. Charlese (2004a, s. 1:205) vidíme, že 
BAS má znìní stejné jako Codex Sinaiticus, pøièemž odlišné znìní má Codex Alexan-
drinus, zatímco pro znìní kralické marginálie ani POLYØ nenabízí kritický aparát ani 
komentáø žádnou oporu. Aramejská verze i dvì hebrejské edice èetly konsonantic-
kou souslednost S-r-ch – stejnì verze syrské (-S-r-ch VAT má v textu Sarchedouus .(ܣܪܚ
(asi za -nus), v marg. podoby nus Archirdonus, Esarhadon.

Další pøíklady: Tob 1,5Tob 1,5: K6 obìtovala Bálovi Bohu (marg.: obìtovala Bálovi Bohu Ø. Moci Bálovì) – T-J Ø. Moci BálovìØ. Moci Bálovì sancri-
ficantibus Bahali deo (pozn.: ficantibus Bahali deo Grae. potestati Bahalis. Exod 22. Num 18.) – POLYØ: 
e;quon tou/ Ba,al th/| duna,mei – POLYØLAT sacrificabant Baal potestati – LXX sacrificabant Baal potestati e;quon th/| 
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Baal th/| dama,lei – BAS e;quon tou/ Ba,al th/| dama,lei – ÈEP obìtovali… býèku – 1544b, obìtovali… býèku
VAT jinak: cumque tribus omnes sociae defectionis Baali illi iuvencae, [quam Iero-
boam rex Israel statuerat,] sacrificarent – STE boam rex Israel statuerat,] sacrificarent Baalim illi iuvencae sacrificabant. Baalim illi iuvencae sacrificabantBaalim illi iuvencae sacrificabant
Komentáø: Zásadní rozdíl mezi LXX, BAS, 1544b, STE (ÈEP, JERUZ) proti K6 marg., 
POLYØ, T-J marg. je zejm. v paronymech duna,mei (moc ) - dama,lei (jalovice  ( ). Vulgátní 
tradice má vitulus (vitulus tele ). T-J marg., POLYØ, POLYØLAT, K6 marg. však ètou, že se tele tele 
pøedmìtem klanìní stala moc, nikoli artefakt zpodobující Baala. Dùležité je, že Kra-
liètí jdou pøesnì za T-J (zdá se, že vèetnì marg.), aèkoli øecký text v POLYØ i od-
kaz v T-J na øecké znìní (a ovšem i LXX) mají ponìkud jiné znìní! Stranou zùstává 
vzhledem ke K6 text BAS (dama,lei) – K6 marg. má jako ø. znìní moci, nikoli teleti / teleti
býèku! Tob 1,6Tob 1,6 K6 jakž ustanoveno jest (marg.: jakž ustanoveno jest Ø. napsáno) – T-J Ø. napsánoØ. napsáno quemadmodum
praeprpr scriptumaeae est – POLYØ est kaqw.j ge,graptai – POLYØLAT sicut scriptum est – ÈEP sicut scriptum est jak 
je zapsáno… vìèným naøízením – LXX, BAS kaqw.j ge,graptai – 1544b, STE praescrip-
tum est. tum esttum est KomentáøKomentáø: Vulgátní tradice, delší a kratší øecký text se liší. Kraliètí do vlast-
ního textu vkládají znìní shodné s T-J (a 1544b, STE), zatímco pøesný øecký pøeklad, 
který mìli k dispozici v POLYØLAT (scriptum est ) i POLYØ a BAS (ge,graptai), dávají 
jen do marg. (ta ale nemá v tomto pøípadì oporu v marg. T-J). Tob 1,9Tob 1,9 K6 A když 
sem pøišel k vìku mužskému (marg.: sem pøišel k vìku mužskému Ø. Uèinìn sem muž ) – T-J Quumque ad viri 
aetatem pervenissem (marg.: aetatem pervenissem Graec. factus essem vir) – POLYØ, LXX, BAS Graec. factus essem virGraec. factus essem vir kai. o[te 
evgeno,mhn avnh,r – POLYØLAT Cum vero factus fuisset vir – ÈEP Cum vero factus fuisset vir Když jsem se stal mu-
žem – M77 žem Když pak mužem byl uèinìn (KL Když pak mužem byl uèinìn Cum vero factus esset vir ) – STE, VAT 
jinak. KomentáøKomentáø: Souvislost K6 s T-J je zøejmá. Kromì T-J ani jeden textový svìdek 
(POLYØ, POLYØLAT, LXX, VUL, èeská tradice) neobsahuje frázi k vìku mužskému
(T-J ad viri aetatem ). A ovšem ani sloveso pøijít (= T-J pøijít pervenire ). Tob 1,9Tob 1,9 K6 z ro-
diny naší (marg.: Ø. z semene rodiny) – T-J Ø. z semene rodinyØ. z semene rodiny e gente nostra (pozn.: e gente nostra Grae. e semine 
familiae nostraeae ) – POLYØ, LXX, BAS  nostrae evk tou/ spe,rmatoj th/j patria/j h`mw/n – POLYØ-
LAT de tribu sua – ÈEP de tribu sua z potomstva našeho rodu – M77 z potomstva našeho rodu z pokolení svého (KL z pokolení svého de tribu 
sua ) – 1544b, VAT de stirpe generis mei. KomentáøKomentáø: V tomto pøípadì má K6 paralelu 
v T-J i POLYØLAT a øešení lze charakterizovat jako zmìkèení grécismu. Registrujme 
však shodu marg. mezi K6 a T-J. Tob 1,11Tob 1,11 (// 1,10) K6  (// 1,10) K6 jedli pokrmy Pohanské (marg. jedli pokrmy Pohanské
k pokrmy: Ø. Z chlebù ) – T-J vescentibus cibis gentium (marg.: panibus: Hebraismus, 
ut v. 20.) – POLYØ, BAS, LXX h;sqion evk tw/n a;rtwn tw/n evqnw/n - POLYØLAT edebant 
de panibus gentilium – ÈEP de panibus gentilium jedli pokrmy pohanù – M77 jedli pokrmy pohanù požívali pokrmù pohan-
ských ). KomentáøKomentáø: Zaznamenáváme spoleèný posun K6 a T-J vùèi všem sledova-
ným textovým svìdkùm krom Vulgáty, 1544b, VAT s generalizujícím cibus. Tob 1,12Tob 1,12
(// 1,11) K6: Já zdržoval sem se (marg.: Já zdržoval sem se Ø. Duši svou) – T-J Ø. Duši svouØ. Duši svou Ego contiuui [sic, continui]
meipsum (marg.: Graec. animam meam) – POLYØ, LXX, BAS Graec. animam meam evgw. de. suneth,rhsa th.n 
yuch,n mou – POLYØLAT Ego vero custodivi animam meam – ÈEP Ego vero custodivi animam meam Já však jsem se støehl 
toho – 1544b jinak. KomentáøKomentáø: Vulgátní tradice (KL, M77) i øecké verze (LXX, LXX (S), 
POLYØ, BAS; POLYØLAT) obsahují všechny spojení duši svou (duši svou th.n yuch,n mou; ani-
mam meam // mam meam suam), zatímco T-J dává pøednost volnìjšímu pøekladu. K6 se s T-J suam
shoduje i ve slovese continere – zdržovat se (èeho), zatímco øecký text (suneth,rhsa, 
custodivi ) i vulgátní tradice (custodivit ) mají støežit / støežit uchovat v pamìti. Všimnìme si 
opìt pøítomnosti shodné marginálie v K6 i T-J. Tob 1,14Tob 1,14 (// 1,13) K6  (// 1,13) K6 milost a pøíjem-
nost (marg.: nost Ø. formu) – T-J Ø. formuØ. formu gratiam decoremque (pozn.: gratiam decoremque Graec. formam) – POLYØ, Graec. formamGraec. formam
LXX, BAS ca,rin kai. morfh.n – POLYØLAT gratiam, & formam – ÈEP gratiam, & formam milost a pøízeò – milost a pøízeò
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1544b, VAT Gratiosum… & speciosum – STE gratiam ac decorem. KomentáøKomentáø: Textoví 
svìdkové se liší. Vulgátní tradice vùbec neobsahuje ekvivalent ø. morfh.n. Doslovný 
pøeklad z øeètiny, jak ho podává POLYØLAT i T-J v marginálii, obsahuje v latinì ekvi-
valent formam. Kraliètí se však rozhodují pro substantivum pøíjemnost, pro nìhož pøíjemnostpøíjemnost
nabízí oporu T-J, STE (decor ), pøíp. 1544b, VAT (speciosum).speciosumspeciosum

4 SHODY K6 HODY A T- J V METATEXTU S GRÉCISMY

Takových marginálií, kdy Kraliètí mají marginálii uvozenou Ø., je v Tob 1 celkem 16 
(Tob 1,2.5 (dvakrát) .6.9 (dvakrát) .11.12.14.16.18.20.21.24 (dvakrát) .25). Kralický text jde 
v textu za odchylným øešením T-J celkem 11krát z tìchto 16 pøípadù. Další kralické mar-
ginálie s Ø. jsou pak pozoruhodné z toho dùvodu, že jejich text se shoduje pøesnì s to-
tožnou marginálií v T-J, uvozenou nejèastìji Graec. (Tob 1,2.5 (dvakrát) .6.9 (dvakrát) .11 
[èásteènì] .12.14.18), což èiní z celkového poètu 11 pøípadù, kdy jak K6, tak T-J obsahují 
pøesné øecké znìní v marginálii, zatímco v textu mají text odchylný, celkem 10 shod. 
Kromì pøípadù výše lze uvést i Tob 1,18: K6 Jehožto vìci (marg.: Jehožto vìci Ø. Cesty) Ø. CestyØ. Cesty ponìvadž z ne-
pokojené byly – T-J pokojené byly Cujus rationes (marg.: Cujus rationes Graec. viae) Graec. viaeGraec. viae quum incertae essent – POLYØ, BAS  incertae essent
kai. ai` o`doi. auvtou/ hvkate,shsan POLYØLAT: & viae eius cessaverunt – LXX (1,15) & viae eius cessaverunt kai. ai` o`doi. 
auvtou/ hvkatasta,thsan – ÈEP (jinak:) Cestám do Médie byl konec – KL (jinak:)  Cestám do Médie byl konec et filios Israël 
exosos haberet in conspectu suo – 1544b, VAT exosos haberet in conspectu suo cuius cum turbulentae res essent. Paralelu cuius cum turbulentae res essentcuius cum turbulentae res essent
pro K6 nabízí i 1544b, VAT a též STE (cuius quidem res quumessent turbulentae ).cuius quidem res quumessent turbulentae cuius quidem res quumessent turbulentae 

5 
Kraliètí jdou za T-J bez ohledu na øecké znìní v POLYØ, BAS a øecký text nedávají 

ani do marginálie
V nìkterých pøípadech Kraliètí v Tob 1 pøekládají podle textu T-J, odlišného od øec-

kého znìní v POLYØ i BAS a lat. znìní v POLYØLAT, aniž by ovšem øecké znìní vložili do 
marginálie. V tìchto pøípadech ani T-J neobsahuje marg. upozoròující na odlišné doslovné 
znìní øeètiny. V Tob 1,6-7 Kraliètí ve shodì s T-J (i STE, popø. 1544b (bez èíslovaných 
veršù)) urèují jinak hranici podkladového øeckého textu než BAS i POLYØ. V BAS je hra-
nice verše odlišena jasnì teèkou, v POLYØ a POLYØLAT odsazením a èíslem verše. Kraliètí 
však až do verše Tob 1,7 øadí Ze všech urod, odpovídající Ze všech urodZe všech urod omnium foetuum v T-J. Øecké omnium foetuum
verze obsahují odpovídající ekvivalenty již v Tob 1,6: pa,ntwn tw/n genhma,twn. Pøitom však 
Kraliètí nepøevzali plurál T-J (decimas ; tak i STE) ani jeho kurzivu offerens, ale mají singu-
lár, který je v øeètinì i v POLYØLAT (decimam ), což svìdèí o jejich nikoli mechanickém 
pøekladu: Tob 1,6Tob 1,6 K6 na oltáø – T-J na oltáø ad altare offerens – POLYØ, BAS pro.j to. qusiasth,rion 
pa,ntwn tw/n genhma,twn – POLYØLAT ad altare omnium foetuum – ÈEP pro oltáø – KL (jiad altare omnium foetuum -
nak:) fideliter offerens (M77 fideliter offerens vìrnì obìtuje) – 1544b, VAT vìrnì obìtujevìrnì obìtuje ad aram offerebam – STE ad aram offerebam ad al-
tarem offerebam. Tob 1,7Tob 1,7 K6 Ze všech urod první desátek – T-J Primas omnium foetuum 
decimas – POLYØ, BAS decimas to.n prw,ton deka,ton – POLYØLAT Primam decimam – ÈEP jinak Primam decimam
(delší øecký text se liší) – LXX [Tob 1,7] pro.j to. qusiasth,rion pa,ntwn tw/n genhma,twn th.n 
deka,thn – KL omnia primitiva sua et decimas suas (M77 omnia primitiva sua et decimas suas všecky první ourody své i desátky) všecky první ourody své i desátkyvšecky první ourody své i desátky
– 1544b Primas omnium fructuum decimas.

Jinou shodou je pøítomnost prepozice v Tob 1,5Tob 1,5 (BAS, POLYØ a POLYØLAT mají Nsg.,  (BAS, POLYØ a POLYØLAT mají Nsg., 
ale srov. T-J): Tob 1,5 K6 s domem Neftalíma – T-J s domem Neftalíma cum domo Naphthali – POLYØ cum domo Naphthali o` oi=koj 
Nefqalei.vm (LXX o` oi=koj Nefqalim, BAS o` oi=koj Nefqalei.m) – POLYØLAT domus Nephtha-
lim – ÈEP lim dùm mého otce Neftalího – KL jinak – 1544b, VAT dùm mého otce Neftalího domus Nephthalim – STE domus Nephthalim
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domusque patris mei Nephthalim. V Tob 1,5Tob 1,5 (/ 1,4) odpovídá petit Kralických dobøe kur (/ 1,4) odpovídá petit Kralických dobøe kur-
zivnímu illic v T-J, zatímco další verze adverbiale loci neobsahují: K6 illic Aby tam obìtovala 
všecka pokolení – T-J Ut všecka pokolení sacrificarent illic omnes tribus – POLYØ, LXX, BAS  omnes tribus eivj to. qusia,zein 
pa,saj ta.j fula,j – POLYØLAT Ut sacrificarent omnes tribus – ÈEP Ut sacrificarent omnes tribus aby tam všechny kmeny 
izraelské obìtovaly – KL jinak – 1544b izraelské obìtovaly ad sacrificia omnium selecta fuit. V Tob 1,13Tob 1,13 se 
shodují pøedložky K6 a T-J, zatímco øeètina i POLYØLAT mají pøesnì nikoli z, ale zz v (K6 má v
sloveso hlídat): K6 hlídathlídat z celé duše své – T-J z celé duše své ex toto animo meo – POLYØ, LXX, BAS ex toto animo meo evn o[lh| th/| 
yuch/| mou – POLYØLAT in toto anima mea – KL in toto anima mea in toto corde suo – 1544b animo meo toto 
– STE toto animo. V Tob 1,21Tob 1,21 (LXX 1,18) (LXX 1,18) má K6 v textu kradí („kradí pokradmu („ , tajnì “), odpo-
vídající adverbiu furtim (T-J, 1544b, STE, VAT), zatímco øecký text v POLYØ, LXX, BAS ète furtim
kle,ptwn = furatus (tak POLYØLAT) „ukradna“ (K6 marg. furatus Ukradna); ø. znìní ale umožòuje UkradnaUkradna
i pøeklad „pokradmu“. V Tob 1,201,20 (LXX 1,17) pøipomíná kralické  (LXX 1,17) pøipomíná kralické ke zdi text ke zdi ad murum
v T-J (1544b ète odlišnì) – øecký text ète ke /ve zdi (POLYØLAT in muro, POLYØ, BAS evpi.. 
tou/ tei,couj eivj nineui< (BAS – h/ )), pøípadnì v LXX za zeï (za zeï ovpi,sw tou/ tei,couj Nineuh; ÈEP 
za ninivské hradby ). Pokraèování kralického pøekladu (za ninivské hradby za ninivské hradby v Ninive ) však svìdèí pro vìtší vìr-
nost øeètinì (POLYØ eivj nineui<). Kraliètí to však mohli odeèíst už z marg. v T-J (Graec. in ). Kraliètí to však mohli odeèíst už z marg. v T-J (). Kraliètí to však mohli odeèíst už z marg. v T-J (
Nineven ). V Tob 1,22Tob 1,22 (LXX 1,19) odpovídá první èást kralického znìní øeckému i latin (LXX 1,19) odpovídá první èást kralického znìní øeckému i latin-
skému textu v Polyglotì (boje se za fobhqei.j a timens ), zatímco T-J má text nominalizován  timens 
(ex metu – ex metu ze strachu). Druhá èást kralického verše (jinam ze strachuze strachu sem vstoupil ) však napovídá, 
že Kraliètí zde byli snad inspirování T-J, který jediný má adverbiále ke slovesu (recepi alio
= jinam jsem se odebral, uchýlil, ustoupil12), zatímco ani POLYØ, LXX a BAS (avnecw,rhsa), 
ani POLYØLAT, STE (secessi ) žádné doplnìní neobsahují. Kraliètí mohli jistì dát pøednost 
pøekladu uprchl jsem, utekl jsem, vzdálil jsem se.13

6
Kraliètí jdou za øeckým textem v POLY / BAS proti T-J
Také tìchto pøíkladù je možné uvést více, což svìdèí o kritické práci Kralických, kteøí 

nìkdy šli za øeckým textem, jak je zachován v POLYØ èi BAS nebo jeho latinským pøe-
kladem v POLYØLAT. Napøíklad v Tob 1,8Tob 1,8 reprodukují Kraliètí øecké  reprodukují Kraliètí øecké kai. (POLYØ, BAS, 
LXX; POLYØLAT má Et, 1544b, VAT EtEt &), zatímco T-J i STE zaèínají bez spojky: && Tertias. Po-
dobnì v Tob 1,9Tob 1,9 jdou Kraliètí za øeckým, pøípadnì vulgátním textem, kdežto T-J má jiné  jdou Kraliètí za øeckým, pøípadnì vulgátním textem, kdežto T-J má jiné 
sloveso s jinou morfologií: K6 pojal sem Annu – T-J pojal sem Annu ducens Channam – POLYØ, LXX, BAS ducens Channam
e;labon Annan – POLYØLAT accepi Annam – KL accepi Annam accepit… Annam – STE accepit… Annam Annam… duxi. 
V Tob 1,16Tob 1,16 K6 nereprodukuje apelativum civitate z T-J (STE civitatem), ale drží se vìrnì civitate
øeckého textu: K6 v Ráges Medském – T-J v Ráges Medském Rageschi civitate Mediae – POLYØ Rageschi civitate Mediae evn Vra,goij th/j 
mhdi,aj – LXX (1,14) evn Ragoij th/j Mhdi,aj – BAS evn avgroij th/j mhde,iaj (!) – STE a Rege. 
V Tob 1,26Tob 1,26 (jiné verze 2,1 / 1,25) obsahuje K6 správnì posesivum: K6 Anna manželka má
– T-J Channa uxor – POLYØ (1,25):Channa uxor  Anna h` gunh, mou – BAS (2,1) a;nna h` gunh, mou.14

7 
Jiná marginálie v T-J je vodítkem Kralických pro text nebo marginálii
Kromì pøípadù výše upozorníme jen na Tob 1,4Tob 1,4, kde je shoda K6 s T-J ve vysvìtlu-

jící marginálii: K6 od domu Jeruzalémského (marg.: od domu Jeruzalémského t. Chrámu Božího) – T-J t. Chrámu Božíhot. Chrámu Božího a domo Je-
ruschalaimorum (marg.: ruschalaimorum i. templo Dei…) – POLYØ, BAS avpo. tou/ oi;kou i`erosolu,mwn – VAT 
a templo Hierosolymae. V Tob 1,1 kladou Kraliètí vìci místo vìci øeèi, což mohlo mít oporu 
v marginálii T-J: K6 Kniha o vìcech – T-J Kniha o vìcech Commentarius Tobiti (marg.: Commentarius Tobiti Graec. liber sermo-
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num vel rerum…) – POLYØ, LXX, BAS bi,bloj lo,gwn – POLYØLAT, STE Liber sermonum
(STE S-) – KL jinak – 1544b, VAT S- Liber historiarum.

8 ZÁVÌRY
Shròme: Formální stránka v Tob 1 vykazuje výraznou shodu kralického textu v Šesti-

dílce s T-J (pøebrání úvodu, èíslování veršù a jejich hranice (Tob 1,6 -7) – to však i s 1544b, 
VAT, STE). Výraznou shodu pozorujeme rovnìž v pøítomnosti marginálií vysvìtlujících 
øecké znìní.

Ve vlastním textu jsme doložili, že K6 má nìkdy stejný text jako T-J, zatímco POLYØ, 
POLYØLAT, BAS (a vulgátní tradice) vykazují text odchylný. Pozoruhodná je pøitom èastá 
shoda v pøítomnosti marginálií v K6 i T-J, kam je umístìn doslovný pøeklad podle øeètiny. 
Pøesvìdèivé jsou zejména ty pøípady, kdy se T-J uchyluje bez øecké opory k svébytnému 
znìní, které Kraliètí pøebírají.

Koexistence obou tìchto svìdectví nám dovoluje vyslovit závìr o tìsné závislosti Kra-
lických na T-J v tomto úseku. Na první místo není nìkdy u Kralických postaveno znìní 
øecké, ale latinský pøeklad. Bude ještì nutno prozkoumat další úseky, protože je zøejmé, 
že na jiných místech Kraliètí postupovali vùèi T-J kritiètìji. Svìdèí o tom nejen textový ne-
soulad vèetnì formální úpravy (napø. hranice kapitol), ale také kralické marginálie, v nichž 
máme doloženu konzultaci vìtšího množství textových svìdkù.

Zde jsme zkoumali zejména marginálie se zkratkou Ø. a textové shody. Blízkost dalších 
úsekù textu bude nutno ještì prozkoumat. V Tob 1 je celkem 16 kralických marg. s Ø. 
Z toho textovou shodu s T-J, kdy se pøeklad vlastního textu v K6 liší od øeètiny a zároveò 
jde za T-J, vykazuje 11 (zapoèítán i Tob 1,21 po srovnání furtim – furtim furatus). Z nich jsou furatusfuratus
ještì nìkteré takového druhu, že Kraliètí pøejímají pøeklad textu v T-J i marginálii vypoví-
dající o znìní v øeètinì (10 z 11 pøípadù). Ze zbývajících margnálií jdou nìkdy Kraliètí dù-
slednìji za smyslem bez opory v øeckém textu (Tob 1,21 K6 navrátil se – K6 marg. navrátil se Ø. pøi-
jel; Tob 1,24 K6 jeljel vládaøstvím – K6 marg. vládaøstvím Ø. poètem; Tob 1,16 K6 dal sem schovati – K6 dal sem schovati
marg. Ø. složil sem – POLYØLAT Ø. složil sem tradidi – POLYØ tradidi pareqe,mhn – T-J deposui ), takže ty je 
za pøedpokladu absence dalšího pramene možno odeèíst. Vidíme pak, že v Tob 1 jsou 
témìø všechny marginálie s Ø. redukovatelné na jeden zdroj, a to T-J. K tomu pøistupuje 
shoda dalších marginálií jako konkordancie (Tob 1,24; též Tob 2,9), vysvìtlivky uvedené 
zkratkou t. [= tt to jest ] (Tob 1,4), kralické odchylky od øeckého textu bez poznámek Ø., kde 
grécismus neuvádí ani T-J (Tob 1,1 K6 o vìcech – T-J marg. vìcech rerum; Tob 1,5 K6 s domem 
Neftalima – T-J Neftalima cum domo Naphthali; Tob 1,13 K6 z celé duše své – T-J z celé duše své ex toto animo 
meo), pøípady, kdy Kraliètí dávají pøeklad shodný s T-J (a též STE, VAT, 1544b) do textu meo
a do marginálie ekvivalent øeckého znìní, ale bez znaèky Ø. (Tob 1,25 K6 navrátil sem se, 
marg. Pøišel sem: T-J, STE reversus sum, VAT rediissem – POLYØLAT rediissem veni = POLYØ veni h=lqon; 
srov. Tob 1,21 K6 kradí, marg. kradíkradí Ukradna: T-J, STE, 1544b, VAT furtim – POLYØLAT furtim furatus
– POLYØ kle,ptwn). Pod zkratkou J. jsou schována variantní antroponyma shodná s podoJJ -
bami v marg. T-J Serchaddon (Tob 1,24) a Nasbas (Tob 14,15).

Podobnì nìkterá další slova nebo øešení mají oporu mimo øecký text, srov. i Tob 1,19 
(LXX 1,16): K6 Za dnùv pravím Salmanazarových – T-J Ac Za dnùv pravím Salmanazarových in diebus quidem Schalma-
nasaris (nasaris quidem = „právì, vìru“) – POLYØ, LXX, BAS dem kai. evn tai/j h`me,raij evnemessa,rou 
(LXX E-) – 1544b, VAT Caeterum & Salmanasaris temporibus – STE Caeterum & Salmanasaris temporibus Caeterum temporibus 
Salmanasaris.



strana 75

Robert Dittmann: Za kralickými pøedlohami deuterokanonické knihy Tobiáš

Závislost kralického pøekladu Tob 1 na T-J však není úplná ani mechanická. Na nì-
kterých místech se Kraliètí odchylují od T-J a vìrnìji reprodukují øecký text z POLYØ, 
napø. též v Tob 1,5 (K6 Chrám stánku – T-J Chrám stánku templum pro tabernuculo (marg.: templum pro tabernuculo Graec. ta-
bernaculi) – POLYØ, LXX bernaculibernaculi o` nao.j th/j kataskhnw,sewj); Tob 1,23 K6 I – T-J Tum – POLYØ, 
LXX kai.); Tob 1,25 (K6 A prosil Achiachar za mne – T-J A prosil Achiachar za mne Postulante itaque Achikaro mea 
causa – POLYØ (1,24): &causa  hvxi,wsen avcia,caroj peri. evmou/ – STE Quum autem Achiacharus 
pro me postulavisset – LXX (1,22): pro me postulavisset kai. hvxi,wsen Aciacaroj peri. evmou/).

Pokusíme-li se o souhrnný pohled na Tob 1 a vezmeme-li v úvahu jak formální shodu 
veršového rozdìlení, pøebrání úvodu ke knize Tob, poèetnou shodu marginálií vèetnì 
grécismù a pøebrané interpretaèní odchylky, mùžeme øíci, že T-J byl v této kapitole zøejmì 
dokonce hlavní pøedlohou kralického pøekladu Tobiáše, pøièemž byl korigován polyglotál-
ním øeckým textovým typem.15 Vliv BAS se nám na odchylkách nepodaøilo prokázat, spíše 
naopak: Kraliètí jdou proti øeckému textu v ní (Tob 1,5 (Bohu za Bohu deo oproti th/| duna,mei); 
hranice veršù Tob 1,6 -7; Tob 1,16 nepøijatá podoba propria avgroij – K6 Ráges). Tento dílèí RágesRáges
závìr je ovšem v rozporu s pøedpokladem Daòkovým, že hlavní pøedlohou deuterokano-
nik byla Polyglota: „Postup Kralických vysvìtlí se ostatnì nejjednodušeji a ve shodì s auto-
ritou Antverpské, tak s hlediska koncesse, jestliže v Apokryfech u této pøedlohy zùstali z dù-
vodu jednotnosti pøekladatelského apparátu, jinými slovy, jestliže Antverpská mìla v nìm 
dominující postavení též u pøedchozích dílù SZ.“dominující postavení též u pøedchozích dílù SZdominující postavení též u pøedchozích dílù SZ 16 Pøinejmenším u nìkterých èástí pátého 
kralického svazku byl zøejmì hlavní pøedlohou T-J, který Kraliètí nikde explicitnì nejme-
nují.17

POZNÁMKY
1 Pøíspìvek vznikl za podpory projektu MŠMT Výzkumné centrum vývoje staré a støední èeštiny (od pra-

slovanských koøenù po souèasný stav) – projekt LC546.slovanských koøenù po souèasný stav)
2 Konopásek se pøi tom opíral také o deuterokanonické knihy: „Poøad a p o k r y f  Poøad je zvláštì prùkazný.“ 

(Konopásek (1931, s. 127–128); proložení Konopáskovo.) K tomu pøistupuje také Konopáskem (1931, 
s. 127–128) konstatovaná shoda ve vyèlenìní deuterokanonik až za protokanonické spisy do 5. svazku. 
Toto vyèlenìní je však dosvìdèeno i v jiných dobových zahranièních edicích, napø. v BAS a 1544b.

3 Poznámka k transkripci: vycházíme z Vintra (1998), ale ponecháváme velká písmena a interpunkci. 
U lat. citátù rozepisujeme zkratky, netranskribujeme interpunkèní znaménka nad hláskami, rozepisu-
jeme æ, œ > œ ae, oe apod. (kromì názvù dìl – tam nepøepisujeme jen interpunkèní znaménka nad hlásoe -
kami, jinak transliterujeme). Mezery mezi slovy a interpunkèními znaménky harmonizujeme; ponechá-
váme však psaní in continuo u èeských tiskù (in continuo zadnùv ).zadnùv zadnùv 

4 Viz úvod ke knize Tob v ÈEP – Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: ekumenický pøeklad. 3., Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: ekumenický pøekladBible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: ekumenický pøeklad
podstatnì doplnìné a pøepracované vydání. Praha: Èeská katolická charita v Ústøedním církevním na-
kladatelství, 1987.

5 Kaiser (2006, s. 60). Kromì zmínìných jazykù aramejštiny, hebrejštiny a øeètiny se Tob zachoval také 
„starolatinsky, syrsky, arménsky a ve Vulgátì.“ (Kaiser (2006, s. 60).)starolatinsky, syrsky, arménsky a ve Vulgátìstarolatinsky, syrsky, arménsky a ve Vulgátì

6 O rozdílech v pøijímání deuterokanonik u protestantù v dobì Kralických srov. Konopásek (1931, 
s. 128).

7 Konopásek (1930, s. 127–128). Proložení Konopáskovo.
8 Kralickými zmínìná BAS èíslování veršù v Tob ještì neobsahuje vùbec.
9 STE e Thisbe, quae est ad dexteram eius urbis, quae proprio nomine Nephthalim appelatur, in Galilaea 

supra Aser posita. STE neodlišuje dodatky k pøekladu; s K6 ho pojí mj. paralela mìsta – mìsta urbis. VAT 

…quae est a dextera Cades Nephthalim – marg. dodává i znìní kudi,wj s korekcí kuri,wj.
10 Za konzultaci dìkuji prof. Ladislavu Tichému, ThD., z CMTF UP.
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11 Grafémy pro -ss- a -ou- aj. jsou jednopísmenné (podobnì v BAS), tak rùznì i dále – zde je rozepisu-
jeme.

12 Tyto významy slovesa recipere udávají Pražák, J. M. – Novotný, F. – Sedláèek, J.: recipere Latinsko-èeský slovník 
k potøebì gymnasií a reálných gymnasií, Praha 1929, s. 1052.k potøebì gymnasií a reálných gymnasiík potøebì gymnasií a reálných gymnasií

13 Také v dalších kapitolách Tob by bylo nutno provìøit vliv T-J, neboť doklad z Tob 9,6 (èíslování podle 
K6) dokládá, že i jinde bude tøeba konfrontovat K6 s T-J. V následujícím verši se totiž K6 interpretaènì 
výraznìji odchyluje od øeckého textu, jehož znìní se objeví alespoò v marginálii, a jde za T-J, s nímž se 
shoduje i v dodatcích, vyznaèených zde kurzivou, byť èíslování veršù již není shodné: K6 I požehnal Ga-
bael Tobiášovi, a manželce jeho (marg.: bael Tobiášovi, a manželce jeho Ø. Dobroøeèil Tobiáš manželce své ) – T-J (verš 9,8): & benedixit 

Gebahel Tobijae & uxori ejus (marg. vysvìtluje nutnost emendace øeckého textu) – POLYØ, LXX (9,6) Gebahel Tobijae & uxori ejus kai. 

euvlo,ghse Twbi,aj th.n gunai/ka auvtou/ – 1544b jinak.
14 V Tob 14,15 vkládají do marginálie znìní shodné s T-J jako J. (=  J J Jiní ): K6 Jiní Jiní Manasses (marg. Manasses J. Nasbas ) – J. Nasbas J. Nasbas 

T-J Nitzba (marg.: hanc vocem in contextu Graeco certissimis argumentis corruptam suspicor, neque his 
verbis a re praeverbis a re prverbis a re pr senti discedi puto: quamobrem pro Menaschis voce quae ibi legitur conjicio legendum aeae
esse o` Nasba×j, ut supr. 11. 19. quo pacto evidentiam habet locus ) – POLYØ, BAS ut supr. 11. 19. quo pacto evidentiam habet locus ut supr. 11. 19. quo pacto evidentiam habet locus Manassῆj – 1544b, PO-
LYØLAT Manasses – ÈEP Manasses Achikar – KL jinak. Znìní v marginálii T-J je pøitom svérázné, neboť jde proti 
øeckému textu v POLYØ, BAS i LXX. Pøíklad svìdèí o dùležitosti propriální sféry pøi afiliaci nìkterých 
detailù v K6. Literatura dokládá složité textové procesy: „Μανασσῆ̋ in R v is the result of textual confusion v

in that recension, possibly for Νασβa×̋ (11:18 R.V.), possibly through a misreading of an anticipatory and 
partial excised με ἐλεημ. before ἐποι…“ Charles (2004, s. 1:240; zkratky: Rv“ Charles (2004, s. 1:240; zkratky: R“ Charles (2004, s. 1:240; zkratky: R  = v Recension best preserved in 
Cod. Vat.; R. V. = Cod. VatCod. Vat The Revised Version (= anglická revize (1881–1894) Bible krále Jakuba). K verši 11,18 
se poznamenává: „R s (excepts γ)γγ  and ) R c reproduce fairly faithfully the original form of the namec  A reproduce fairly faithfully the original form of the name ḥiḳar, 
which R v has by no means entirely lost. V has Achior, an instance of V’s affinities with some Syriac verv - has by no means entirely lost. V has Achior, an instance of V’s affinities with some Syriac ver has by no means entirely lost. V has Achior, an instance of V’s affinities with some Syriac ver
sion (sion ܘܘ!ܘܪ ܐ = ܐܚ ܩܩ!ܩܪ Nasbas in R vv (with which Rv .(ܐܚ c (with which R (with which R  is a compromise) may be meant for the younger broc -
ther of Nadan, but Nadab is the original, the second and third conss. having suffered metathesis in  ,א
characteristic transcriptional Changes in α β S (S %&%% ܠ into ܠ &&&& (&& ), vocalic confusion in V, and more serious 
textual corruption in γ.“ Viz Charles (2004a, s. 1:232; zkratky dle Charlesova podání: Rv.“ Viz Charles (2004a, s. 1:232; zkratky dle Charlesova podání: R.“ Viz Charles (2004a, s. 1:232; zkratky dle Charlesova podání: Rv.“ Viz Charles (2004a, s. 1:232; zkratky dle Charlesova podání: R  = v Recension best 

preserved in Cod. Vat.; Rpreserved in Cod. Vatpreserved in Cod. Vat c.; Rc = Third Recension; א = Codex Sinaiticus; α = Codex Regius, No. 3564, Paøíž; 

β = Codex, è. 4, in the Library of G. Germain; S = Syriac Versions; V = Vulgate (Jerome); γ = Codex San-
germanensis, No. 15). Je pozoruhodné, že T-J už odmítá ètení Manasses, obsažené v LXX, POLYØ i BAS, 
zatímco Kraliètí dávají ještì znìní Nasbas jen do marginálie. Obì dvì tato øešení jsou však, jak je patrné Nasbas
z citace výše, už deformována vùèi pùvodní podobì.

15 Edice 1544b má množství menších èi vìtších vsuvek a nìkdy volnìjší pøeklad; obèas se však shoduje 
s T-J.

16 Danìk (1929 –1930, s. 11). Proložení Daòkovo.
17 Bude tedy nutno i pøi zkoumání kralických deuterokanonických knih pøihlížet k T-J. Ve velké míøe však 

pøes oprávnìnost Konopáskovy (1931, s. 132) výtky, že Danìk nepøihlížel k T-J, zùstávají v platnosti 
Daòkovy závìry, protože Kralické marginálie se skuteènì v 3Ezd, 4Ezd podle našich pøedbìžných sond 
vìtšinou neshodují s T-J a mají L. jako latinsky, odkazujíce pøitom na lat. pøeklad v Polyglotì èi jinde, 
zatímco latinský text v T-J vykazuje vìtšinou text odchylný, za nímž Kraliètí nejdou.

18 Dìkuji doc. P. Chalupovi z CMTF UP v Olomouci za umožnìní pøístupu.
19 Dìkuji prof. J. Nechutové z FF MU v Brnì za umožnìní pøístupu.

SLEDOVANÉ BIBLE

BAS = øecká Basilejská bible 1545 – VKOL II 44; Basilejská bible ÈEP = ÈEP Èeský ekumenický pøeklad, cit. dle Èeský ekumenický pøekladÈeský ekumenický pøeklad
Theophilos; JERUZ = Jeruzalémská bible, cit. dle Theophilos ; K6 = kralická Šestidílka – 
VKOL II 32.377; KL = KL Vulgata Clementina, cit. dle Vulsearch ; LXX = LXX Septuaginta, cit. dle 
BibleWorks ; M77 = Melantrichova bible 1577 – VKOL III 220.903; Melantrichova bible POLYØ = øecký sloupec POLYØ
v deuterokanonických knihách Polygloty antverpské – VKOL III 2; Polygloty antverpské POLYØLAT = lat. pøeklad 
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POLYØ, viz tam; STE = Stephanus 1556 –57 – MZK ST4-0050.151,Vet.; ST4-0050.151,Nov.; Stephanus T-J – 
Tremellius-Junius (3. vyd.) – VKOL 65; Tremellius-Junius VAT – tzv. Biblia Vatabli 1545 – MZK ST1-0050.186; 
1544b = Biblia Sacrosancta… translata in sermonem Latinum – VKOL 309.
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