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Kolorovaný titulní list posledního předbělohorského vydání Biblí svaté (1613)

Bible kralická stala jedním z klenotů národní kultury. Výběr 
vystavených exponátů, pocházejících z  nejvýznamnějších 
sbírek v  České republice, zahrnuje v  doposud nerealizova-
ném rozsahu a kvalitě starší české biblické překlady, původ-
ní tisky Bible kralické a  její cizojazyčné předlohy i  některé 
dobové písemné dokumenty, které dosud nebyly veřejnos-
ti představeny. Návštěvník může zhlédnout také původní 
tiskařské literky, nalezené na tvrzi v Kralicích, raritní korek-
turní obtahy části bratrského kancionálu, staré tisky, jejichž 
význam zůstával doposud skryt, včetně exemplářů z  vlast-
nictví významných osob své doby, např. tisky s  dobovými 
vazbami pocházejícími z  knihoven moravských Žerotínů 
nebo pánů z Valdštejna.
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Výstava, kterou Národní knihovna České republiky v roce 
čtyřstého výročí posledního předbělohorského vydání Bible 
kralické připravila, je dosud nejucelenější výstavou k tomuto 
tématu, připravenou podle nejnovějších vědeckých poznat-
ků. Provádí návštěvníky přehledně dějinami kralického pře-
kladu od jeho vzniku až do současnosti a přibližuje, proč se 

Bible kralická je nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším čes-
kým humanistickým překladem a prvním úplným biblickým 
textem přeloženým do češtiny se soustavným ohledem 
na původní jazyky. Její příběh je plný paradoxů. Vznikla ve 
druhé polovině 16. století v intelektuálním prostředí jedno-
ty bratrské, která ještě relativně nedlouho předtím prokla-
movala nepotřebnost vyššího vzdělání. Je to nejznámější 
a nejdůležitější překlad bible do češtiny, ale v době vzniku 
to bylo neo� ciální vydání s utajeným místem tisku a za re-
katolizace byla zakázána. Na dlouhá staletí se stala vzorem 
klasické češtiny a  pak „národní biblí“, i  když do poloviny 
19. století byla tištěna převážně mimo české země.

Na jejím počátku stál elitní vzdělanec Jan Blahoslav, 
který přeložil a v letech 1564 a 1568 v Ivančicích vydal Nový 
zákon. V  jeho práci podle jím formulovaných zásad pokra-
čovala skupina duchovních a  učenců, kteří v  následujících 
letech přeložili Starý zákon, revidovali Blahoslavův překlad 
a obojí doplnili obsáhlým výkladovým komentářem. Překlad 
byl poprvé vytištěn v  šesti svazcích mezi lety 1579–1594 
v bratrské tiskárně v Kralicích nad Oslavou a čítal přes čtyři 
a půl tisíce stran. Poslední kralické, opět revidované znění vy-
šlo v jednom svazku v roce 1613 a stalo se základem dalších 
exulantských vydání v 18. století. V době rekatolizace spojo-
vala Bible kralická rozptýlené skupiny českých a moravských 
exulantů i domácí tajné nekatolíky a v době národního ob-
rození měla zásadní vliv na konstituování spisovné češtiny. 
Od vydání tolerančního patentu tento bratrský překlad při-
jaly za svůj všechny české a většina slovenských nekatolic-
kých církví a v liturgickém užívání ustoupil do pozadí až po 
vydání Českého ekumenického překladu z  let 1961–1979 
a nového slovenského evangelického překladu v roce 1977. 
Ještě dnes zůstává Bible kralická oblíbeným pramenem 
osobní zbožnosti.

Dřevořezová viněta s vyobrazením beránka z Nového zákona tzv. Šestidílky (1593–1594)
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Ozdobná dřevořezová iniciála „P“ z Nového zákona tzv. Šestidílky (1593–1594)


