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2 STARÝ ZÁKON. PENTATEUCH 

 

 

2.1 Starý Zákon. Názvy jednotlivých kníh Pentateuchu 

 

Názvom Starý Zákon, Starý testament, Stará zmluva sa v kresťanskej terminológii 

označuje ako zbierka biblických spisov, ktorú Židia tradične nazývajú „Zákon, proroci 

a spisy“. V dnešných časoch ho nazývajú Tanak (Tenak, Tanach) a v odborných kruhoch sa 

používa skrátka TNK , ktorá vznikla zo začiatočných písmen slov – Tóra = Zákon1, Nabi 

(Nebiím)= proroci2, Ketubim= spisy. Tóra ako základ hebrejskej Biblie obsahuje príhovor 

Boha a jeho požiadavky. Pokračovaním Tóry je 14 historických kníh pojednávajúcich 

o minulosti. Na prítomnosť apelujú múdroslovné knihy a do budúcnosti smerujú 

prorocké spisy. 

Starohebrejské slovo „sefarim“3 = knihy, písma4 sa v gréčtine vyjadrili slovom, ktoré sa 

u nás udomácnilo a to Biblia, ktoré vyjadrovalo súbor kníh. Išlo o Bohom inšpirované 

svedectvá Zjavenia zaznamenané židovskými mudrcmi a prorokmi.  

Na vyjadrenie Starého Zákona sa v hebrejčine niekedy používa aj slovo „ berít“1, čo 

označuje zmluvu2 a v gréčtine sa stretávame s výrazom „Παλαια ∆ιαθήκη“ 3, palea diathéke = 
                                                           
1 Lopuchin nazýva zápis Sinajského zákonodarstva – knihou zákona – „sefer chabberit“. (ЛОПУХИН, А.: 

Толковая Библия. Т 1. Петербург 1904-1907, s. XIII). 
2 Prorocké knihy delia židia na predných (skorších) prorokov – (Jozue, Sudcov, Samuel, Kráľovská) a zadných 

(neskorších) prorokov (Veľkí proroci – 3 knihy – Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel) a Malí proroci - 1 kniha – Ozeáš, 

Joel, Obdiáš, Jonáš, Micheáš, Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Hageus, Zachariáš, Malachiáš). Knihu Daniel 

zaradzujú medzi spisy ako historickú knihu.  
3 МЕНЬ, А.: Исагогика – Ветхий Завет. Москва 2000, s. 17.  
4 V Starom Zákone nachádzame: „Potom synovia Léviho zdvihli Božiu archu pomocou tyčí na plecia, ako podľa 

Pánovho slova prikázal Mojžiš“ 1Kron 15, 15. V prvej knihe Makabejskej 12, 9 nachádzame: „Nie sme síce 

utisnutí na to, pretože útechu čerpáme zo svätých kníh, ktoré máme po ruke“. Výraz Písmo môže zvádzať 

k chápaniu, že samotné napísanie je pripisované samotnému Bohu, ako je tomu u posvätných kníh väčšiny 

náboženstiev. Preto neskorá židovská tradícia, ktorá sa dostavala do styku s pohanskými názormi varovala pred 

týmto nebezpečím a radšej odporúčala používanie termínu „ta biblia“ – knihy. (Pozri DUKA, D.: Úvod do 

Písma Svatého Starého Zákona. Praha 1992, s. 1). 
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Starý Testament, alebo Stará Zmluva, čo sa môže prekladať aj ako duchovný závet.4 

V latinčine sa stretávame u Tertuliána neskôr s termínom „instrumentum“ - čo označovalo 

právny dokument a inokedy zasa používal termín „testamentum“5. V 13. storočí bol Starý 

Zákon podelení na kapitoly a verše6. Dovtedy sa klasicky používal a zapísaný bol na zvitkoch 

(papyrusových7 a kožených) vyrobených z kože rituálne čistých zvierat. 

Zákon, hebrejsky Tóra, grécky Πεντάτευχ=Pentateuch – Pätoknižie – takto sa 

zvyčajne pomenovávajú Päť kníh Mojžiša. J. Bandy8 ju tiež nazýva päťdielna kniha.  

 

V hebrejčine má každá kniha vlastný názov podľa začiatočných slov v knižnom texte. 

 1Mjž – tyviareB. „berešit“ ´= „Na počiatku...“ 

2Mjž – tAmv. hL,aew> „Veelle šemót“ = „ A toto sú mená...“ 

3Mjž – ar'q.YIw: „va-jjikrá“ = „I zvolal...“ 

4Mjž – ר   ...bemidbar“ = „Na púšti„ ְּבִמְדַּב֥

5Mjž - , ֶּלה  ים ֵא֣ ַהְּדָבִר֗  „elle hadebarím“ – „Toto sú slová...“  

 

Septuaginta sa snažila názvom knihy v starogréčtine vystihnúť jej obsah. 

1. Γένεσις – Genesis = Kniha zrodu, pôvodu, počiatku 

 2. Εξοδος – Exodos = Odchod 

                                                                                                                                                                                     
1 LANGKAMMER, H.: Stručný úvod do Starého zákona. Serafín 2005, s. 9. 
2 Zmluvu, ktorú uzavrel Boh s národom Izraelským. V širšom chápaní je biblická zmluva daná, ponúka ju Boh 

a človek je na ňu pozvaný, aby sa jej účastnil.  
3 RAHLFS, A.: SEPTUAGINTA – LXX. Stuttgart 1935, pozri úvod. 
4 ВЕЙСМАН, А.: Греческо- русский словарь, изд. 3. С.-Петербург 1888, s. 306. 
5 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, 101.  
6 Biblický slovník. Red. A. Novotný. Praha 1956, s. 72. 
7 Βύβλος =papyrus, egyptská rastlina (Superus papyrus Linn.), z kôry, alebo lyka sa vyrábali rohože a papier. 

ВЕЙСМАН, А., cit. dielo, s. 259. 
8 BÁNDY, J.: Teológia Starej zmluvy. Bratislava 2003, s. 31. Alebo v hebrejčine je veľmi rozšírený názov 

„Chamiššá chumšé hat- tóra“ - Päť pätín Tóry. BÁNDY, J.: Úvod do Starej zmluvy. Bratislava 200, s. 22. 
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3. Λευϊτικòν – Levitikón = Levitská kniha, Kňazská kniha 

4. Αριθµοì – Arithmoi = Čísla 

5. ∆ευτερονόµιον – Deuteronómion = Druhý zákon (opakovanie zákona) 

 

V latinskej Vulgáte, ktorá sa dosť opierala o Septuagintu1 sa uchovali takmer identické 

názvy, ktoré sa udomácnili aj v slovenských prekladoch Biblie. 

1. Genesis 

2. Exodus 

3. Leviticus 

4. Numeri 

5. Deuteronomium 

 

V cirkevnoslovanskom preklade, ktorý sa opieral o Septuagintu sa uchovali takéto 

názvy:  

1. Бытіе – Bytije = Bytie, existovanie  

2. Исход – Ischod= Odchod, východ (z Egypta ) 

3. Левит – Levit= Levitská kniha,  

4. Числа – Čisla= Čísla  

5. Второзаконіе – Vtorozakonije = Druhý zákon (opakovanie zákona) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 JANČOVIČ, J.: „Nech je svetlo!“ – Úvod a exegéza vybraných statí Pentateuchu. Bratislava 2002, s. 3. 
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2.2 Pôvod Pentateuchu1 a jeho jednotlivé literárne tradície2 

 

Podľa židovskej a kresťanskej tradície autorom Pentateuchu je Mojžiš, ktorý ho napísal, 

aby poučil vyvolený národ o Božom dejinnom pláne spásy, počnúc od stvorenia sveta až po 

zaujatie zasľúbenej zeme izraelskými kmeňmi. O Mojžišovom autorstve sa výslovne hovorí 

v Sir 24, 22-30 a na viacerých miestach v Starom zákone sa spomína „Mojžišov zákon“ 

(porov. 2 Krn 30, 16), alebo „Mojžišova kniha“ (porov. 2Krn 25, 4; Neh 8, 1; 13, 1). Aj 

v Novom zákone sa Pentateuch pripisuje Mojžišovi (porov. Mt 19, 3-8 a Mk 12, 26). Vskutku 

je však v Pentateuchu iba niekoľko veršov, v ktorých sa Mojžiš predstavuje ako pisateľ 

(porov. 2Mjž 17, 14; 24, 4; 34, 27; 5Mjž 31, 9.24). 

                                                           
1 Prvýkrát sa s týmto pomenovaním okrem Septuaginty stretávame u Ptolemaja (ad Floram, cca 160) a následne 

u Origena (Jn 13, 26 – MG 14, 144) a Tertuliána (ContraMarc 1, 10 – ML 2, 257) (Pozri JANEGA, Š.: Úvod do 

historických kníh Starého Zákona. Bratislava 1989, s. 6). 
2 V zmysle tzv. Graf-Wellhausenovej teórie (o literárnom vývoji Pentateuchu) sa hovorí aj o prameňoch - 

dokumentoch. Moderní biblisti dnes však už hovoria skôr o „tradíciách“ ako o „prameňoch - dokumentoch“. 

I keď sa obsahovo tradície a pramene - dokumenty môžu často zhodovať, nemožno ich stotožňovať. Základný 

rozdiel spočíva v tom, že pod pojmom „pramene - dokumenty“ sa chápu písomné dokumenty, z ktorých 

vznikol Pentateuch, no pod pojmom „tradícia“ sa chápe historicko-náboženský vývojový proces od vzniku 

tradícií cez ich odovzdávanie a uchovávanie až po redakciu Pentateuchu. Teória prameňov je statická, viaže sa 

na spisy a na ich literárne úpravy; teória tradícií je dynamická, pretože sleduje vznik a vývoj daných tradícií. 

(Pozri LANGKAMMER, H.: Stručný úvod do Starého zákona. Serafín 2005, s. 15; PETRÁČEK, T.: Marie-

Joseph Lagrange. Bible a historická metoda. Praha 2005, s. 113-134, pozri Prameny Pentateuchu; 

LEMANSKI, J.: Ksiega rodzaju 1-11. Nowykomentarz Biblijny. Starytestament.Tom I. Czestochowa 2013, s. 

37-43). 

Vyššie spomenutá teória sa zakladá na štúdiách Karola H. Graffa (1815-1869) a Júliusa Wellhausena (1844-

1918). Podľa tejto hypotézy Pentateuch vznikol redakciou štyroch hlavných prameňov - dokumentov postupne 

zlúčených v jeden literárny celok. Túto hypotézu ďalšie vedecké práce v oblasti historicko-kritického bádania 

modifikovali a prepracovali. Pod menom „teória prameňov Pentateuchu“ alebo „dokumentárna hypotéza“ sa 

však ešte stále – i napriek vážnym kritickým výhradám – používa ako pracovná hypotéza pri štúdiu 

a výklade Pentateuchu. (Pozri Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 24-25). Napriek tomu, 

že táto hypotéza utrpela mnoho úderov zo strany archeológie, biblickej teológie aj skúmania literárnych foriem 

staroveku, dodnes sa považuje za neprekonanú v charakteristike odlišnosti textu. (Pozri HANES, P.: Úvod do 

Starej Zmluvy. Banská Bystrica 2006, s. 39). Juraj Bandy konkretizuje, že Julius Wellhausen sa tejto 

problematike venoval v práci Theologische Studien und Kritiken (1831) zastával tézu, že základom 

Pentateuchu je staré historické podanie od stvorenia sveta po zabratie Kanaánu, v ktorom sa používa meno 

Elohím. Do tohto elohistického spisu boli neskôr vložené ďalšie texty. (Pozri BÁNDY, J.: Úvod do Starej 

zmluvy. Bratislava 2003, s. 26). K vyššie spomenutým dvom autorom pridáva Miloš Bič ešte A. Kuenena, ktorý 

dokázal, že kňazská tradícia je najmladšia. (Pozri BIČ, M.: Zesvěta Starého zákona II. Praha 1989, s. 533). 
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Väčšina ranných cirkevných otcov napr. Irinej, Tertulián, Klement Alexandrijský 

a blaž. Hieroným prijala tradíciu vyjadrenú v 4 Ezd 14, 21, že zvitky Pentateuchu, ktoré 

zhoreli1 pri Nabúkadnesarovom obliehaní Jeruzalema, znovu zapísal Ezdráš.2 Nepopierali 

však Mojžišovo autorstvo pôvodného Zákona, ktoré židia nazývajú Tóra. Už v 18. storočí sa 

na základe literárno-kritického bádania zistili v Pentateuchu rôzne nedôslednosti, dublety 

(triblety, štvorblety), veľké rozdiely v štýle, v slovníku, v používaní Božieho mena, rozličné 

„teologické“ názory atď., ktoré dali podnet k pochybnostiam o tom, či možno Pentateuch 

v dnešnej literárnej forme pokladať za Mojžišovo dielo. Prof. J. Heriban3 poukazuje na tieto 

argumenty. Argumenty, ktoré sa uvádzajú proti jeho autorstvu, sú nielen opis Mojžišovej 

smrti v 5Mjž 34, ale aj mnohé údaje, ktorú poukazujú na neskoršie historické obdobie 

redakcie Pentateuchu (porov. napr. poznámku v 5Mjž 34, 6: „ale o jeho (Mojžišovom) hrobe 

nevie nik dodnes“, alebo v 1Mjž 13, 7: „V krajine vtedy bývali Kanaánčania“) a viaceré 

anachronizmy (ako napr. reč o Filištíncoch v 1Mjž 26, 14-18) a iné. Prekvapujúcim zjavom je 

striedavé používanie osobného Božieho mena Jahve so všeobecným označením božstva 

Elohim. Okrem toho často sa vyskytujú dublety (opakovanie toho istého naratívneho 

materiálu), ako sa dvakrát opisuje dielo stvorenia (porov. 1Mjž 1, 1- 2, 4 a 1Mjž 2, 4-25), 

odpudenie Agar (porov. 1Mjž 16, 6-16 a 21, 9-20), povolanie Mojžiša (porov.2Mjž 3, 1-4, 17 

a 6, 2-7, 7); dvakrát sa spomínajú rodokmene Kaina-Kenan (1Mjž 6-8 a 5, 12-14); dvakrát sa 

spomína vyvedenie vody zo skaly (porov. 2Mjž 17, 1-7 a 4Mjž 20, 1-13) a uvádza text 

dekalógu (porov. 2Mjž 20, 1-17 a 5Mjž 5, 6-21). Výraznejšie sa to javí v troch prípadoch, keď 

patriarchovia predstavujú manželku ako svoju sestru (v 1Mjž 12, 10-20 a 20, 1-18 Abrahám 

Sáru, v 1Mjž 26, 6-11 Izák Rebeku). 

                                                           
1 „Protože tvůj Zákon je spálen, nikdo neví, cos už vykonal a která díla teprve začneš“ (4 Ezd 14, 21) – Pozri 

Knihy tajemství a moudrostí II. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy. Praha 1998, s. 254). 
2 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 760. 
3 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona, s. 24-25. Veľmi podrobne sa tejto problematike venuje aj LACH, S.: 

Ksiega Rodzaju, T. 1.-11. Poznaň 1962, s. 47-103; 
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A v niektorých textoch jasne vidno, že ide o kompiláciu z rozdielnych prameňov, ako 

napr. v opise potopy sveta (porov.1Mjž 6, 5-9 – 9, 17) kde sú očividné štýlové a obsahové 

rozdiely. Na ilustráciu možno uviesť číselné údaje, ktoré si navzájom protirečia, ako napr. 

v rozkaze vziať na korába „z každého druhu živočíchov po jednom páre“ (1Mjž 6, 19), kým 

na inom mieste sa prikazuje vziať „po sedem samcov a samíc“ (1Mjž 7, 2). Takisto sa 

v jednom texte tvrdí, že potopa trvala „štyridsať dní“ (1Mjž 7, 17), kým v inom sa jej trvanie 

predlžuje na „stopäťdesiat dní“ (1Mjž 7, 24). Nachádzame tu aj zmienku o štyroch 

liturgických kalendároch (2Mjž 23, 14-19; 34, 18-23; 3Mjž 23; 5Mjž 16, 1-16). 

Pentateuch t.j. päť kníh Mojžišových, obsahuje prvých päť kníh Starého Zákona (Gn, 

Ex, Lv, Nm, Dt - 1Mjž, 2Mjž, 3Mjž, 4Mjž, 5Mjž1). Pentateuch bol pôvodne jedným celkom, 

hoci jeho vývoj bol dlhodobým procesom, v ktorom nachádzame štyri hlavné tradície: 

jahvistická (J), elohistická (E), kňazská (P2) a deuteronomická (D). Tento vývojový proces 

trval do 4. storočia pred Christom. Mojžiš nie je autorom Pentateuchu, ale stál pri jeho 

základoch ako prvý zákonodarca Izraela3. Od neho bol v hebrejčine pre Pentateuch odvodený 

názov Tóra, t.j. Zákon. Používa sa aj rozšírený názov Chamiššáchumšéhat-tórá, t.j. Päť pätín 

Tóry.4 Podľa klasickej dokumentárnej hypotézy Pentateuchu boli biblické tradície zachytené 

vďaka literárnej aktivite Jahvistu, zhrnuté v prameni J (vznikol v Judsku okolo r. 950 pred 

Chr.) a Elohistu v prameni E (v Izraeli v r. 800 – 750). Tieto dva pramene boli neskôr po páde 

severného izraelského (r. 721) zlúčené v r. 700 v Jeruzaleme do tzv. JE a k nemu bol počas 

Joziášovej reformy v judskom kráľovstve pridaný deuteronomistický prameň D (okolo r. 622) 

z čoho je už trojvrstvový prameň JED. Po exile, v čase reformy (okolo r. 450), bol k nemu 

                                                           
1 V odbornej literatúre sa stretávame s rôznym používaním skratiek týchto kníh.  
2P – podľa anglického slova priest = kňaz, alebo presnejšie povedané prvé písmeno z nemeckého slova 

Priesterschrift = Kňazský spis. Ide o medzinárodnú skratku. Niekedy používajú aj termín Priesterkodex.  
3 LANGKAMMER, H., cit. dielo, s. 15-16.; Porov. STRUPPE, U.-KIRCHSCHLAGER, W.: Úvod do Starého 

a Nového zákona. Jak porozumět Bibli. Vyšehrad 2000, s. 29-31. 
4BÁNDY, J.: cit. dielo, s. 22. 
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pridaný poexilový kňazský prameň P.1. Existujú aj iné názory, ktoré zastávajú pravdivosť 

hypotézy JEPD.2 

„Jahvistická“ tradícia – J (takto nazývaná, lebo používa Božie meno Jahve už od správy 

o stvorení) má živý a farbistý sloh; obraznou formou a so skutočným rozprávačským umením 

podáva hlbokú odpoveď na závažné otázky, ktoré sa vynárajú pred každým človekom; ľudské 

výrazy, ktoré používa, keď hovorí o Bohu3, skrývajú veľmi hlboký zmysel pre Božie veci. 

Ako prológ k dejinám praotcov Izraela uvádza stručný prehľad dejín ľudstva od stvorenia 

prvého ľudského páru. Táto tradícia je judského pôvodu a zrejme bola v podstatných črtách 

zaznamenaná za Šalamúnovho panovania. Zo súboru textov, ktoré sa jej pripisujú, sa niekedy 

oddeľuje súbežný prúd, ktorý ma ten istý pôvod, ale odzrkadľuje koncepcie niekedy starobylé 

a rozdielne; býva označovaný skratkou J1 (pôvodný, alebo starší Jahvista) alebo L  („laický“ 

prameň) alebo N („nomádsky“ prameň). Niektorí ho označujú J2 – mladší Jahvista. Toto 

rozlíšenie sa zdá oprávnené, ale je ťažko rozhodnúť, či ide o nezávislý prúd, alebo o prvky, 

ktoré Jahvista začlenil do svojho rozprávania zachovajúc ich individualitu. Zaujíma sa 

o prorocké veci etického a teologického rázu, ale neprejavuje záujem o obete alebo rituál. 

Siaha od Genezis po Numeri4. Teológia jahvistickej tradície kladie do popredia myšlienku 

o úplnej závislosti človeka na Bohu. Každý odchod hrozí katastrofou (pád človeka v raji, 

zabitie Ábela, Babylonská veža, potopa).Jahvistická tradícia sa končí pred rokom 721 pred 

Chr. v Južnom (Judskom) kráľovstve. V 6.storočí pred Chr. sa táto tradícia spája a prelína 

s elohistickou tradíciou. Autor žil pravdepodobne v Jeruzaleme, pochádzal z pokolenia 

Judovho zdôrazňuje jednotu národa slovami „celý Izrael“ čo poukazuje na obdobia 

                                                           
1 JANČOVIČ, J.: „Nech je svetlo!“ – Úvod a exegéza vybraných statí Pentateuchu. Bratislava 2002, s.7-8. 
2 CHIOLERIO, M.: Blaze tomu, kdo slyší tato slova. První setkání se Starým zákonem. Paulínky 1997, s. 40-42. 
3 Boha opisuje často antroporfickými alebo antropopatickými pojmami – že má telo, city, alebo že žiarli, hnevá 

sa, teší sa. 
4 J.Bandy poukazuje, že bádatelia zastávajú jednotný názor o začiatku jahvistického prameňa 1Mjž 2, 4, ale kde 

končí táto tradícia sa názory rôznia. Niektorí udávajú, že siaha až po Jozue 1 – 12, Sudcov 1, 1Kráľovská 12. 

(Pozri BÁNDY, J., cit. dielo, s. 27). 
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zjednoteného kráľovstva za čias kráľa Dávida a Šalamúna (10. stor. pred Chr.)1. Turajev2 

udáva: „Trpezlivo a s láskou zozbieral výpovede, ktoré mali buď babylónsky, alebo 

chaldejský pôvod. Je to umelec slova, ktorý sa vyjadroval citlivo a jemne ako psychológ. 

Zaoberá sa problémami bytia a náboženstva. Išlo pravdepodobne o žida, ktorý nepochádzal 

z kňazského rodu ale podľa všetkého patril k dávnym prorokom. Prezentoval monoteistický 

pohľad na svet ako univerzálny svetonázor“.  

„Elohistická“ tradícia – E (ktorej charakteristickým znakom je používanie všeobecného 

mena Elohim na označovanie Boha) sa líši od jahvistickej tradície triezvejším a tiež menej 

výrazným štýlom, náročnejšou morálkou a snahou rešpektovať odstup, ktorý delí človeka od 

Boha. Siaha od Genezis po Numeri. Zaujíma sa o konkrétnosti – pôvod mien a miestnych 

zvykov. V Genezis prejavuje záujem o rituál a bohoslužbu a o Bohu hovorí ako o tom, ktorý 

komunikuje prostredníctvom snov a vízií. Vyhýba sa priamym antropomorfickým kontaktom. 

Od Exodu až po Numeri vyzdvihuje Mojžiša ako divotvorcu3. Autor považuje Abraháma za 

proroka (1Mjž 20, 7) a zdôrazňuje, že meno Jahve bolo zjavené za Mojžišovi (2Mjž 3)4. 

V tejto tradícii, ktorá začína až Abrahámom, chýba rozprávanie a pôvode sveta 

a človeka. Pravdepodobne je mladšia ako jahvistická a zvyčajne ju spájajú so severnými 

kmeňmi. Niektorí autori nepripúšťajú existenciu samostatnej elohistickej tradície a považujú 

za dostatočnú hypotézu, že ide o dodatky, pričlenené k jahvistickému dielu alebo o revíziu 

tohto diela. Avšak okrem zvláštnosti štýlu a učenie, aj rozdielnosť prostredia vzniku 

a súvislosť paralel a tiež rozpory tejto tradície s jahvistickou tradíciou, vyskytujúce sa od 

Abrahámových dejín až po rozprávanie o Mojžišovej smrti, podporujú teóriu pôvodnej 

tradície a redakcie.  

                                                           
1 МЕНЬ, А.: Исагогика – Ветхий Завет. Москва 2000, s. 94. 
2 Tamže, s. 95.  
3 HANES, P., cit. dielo, s. 39. 
4 МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 95. 
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Tu si treba uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť. Napriek tomu, že sa niektorými črtami 

líšia, rozprávajú jahvistické a elohistické spisy v podstate o tých istých dejinách: tieto dve 

tradície majú teda spoločný pôvod. Južné i severné skupiny sa delili o tú istú tradíciu, ktorá 

usporadúvala spomienky ľudu na svoje dejiny, na postupnosť troch patriarchov Abraháma, 

Izáka a Jakuba, na odchod z Egypta spätý so zjavením Boha na Sinaji, na uzavretie Zmluvy 

na Sinaji v súvislosti s osídlením Zajordánska, poslednou etapou pred vydobytím Prisľúbenej 

zeme. Táto spoločná tradícia sa utvárala v ústnej a možno už aj písomnej podobe od čias 

Sudcov, to je odvtedy, čo Izrael začal existovať ako národ.  

Jahvistická a elohistická tradícia majú len veľmi málo zákonodarných statí. 

Najdôležitejší je Kódex Zmluvy. Naproti tomu zákony tvoria hlavnú časť „kňazskej“ tradície, 

ktorá venuje osobitnú pozornosť organizácii Svätostánku, obetám a sviatkom, osobe Árona 

a jeho potomkom a ich funkciám. Okrem statí zákonodarných alebo inštitucionálnych, 

obsahuje aj rozprávania, ktoré sú zvlášť rozvíjané, keď majú vyjadriť legalistického alebo 

liturgického ducha, vlastného práve tejto tradícii. Má rada výpočty a rodokmene, používa 

zvláštny slovník a obvykle má abstraktný a mnohovravný štýl, podľa čoho ju možno ľahko 

rozpoznať. Je to tradícia kňazov jeruzalemského chrámu; zachovala rôzne starobylé prvky, ale 

vytvorila sa počas exilu a presadila sa až po návrate z vyhnanstva; vidno v nej viaceré 

redakčné vrstvy. Inak je ťažko rozhodnúť, či táto kňazská tradícia existovala vôbec niekedy 

ako samostatné literárne dielo, alebo – čo je pravdepodobnejšie – ide o zásahy jedného alebo 

viacerých redaktorov, predstaviteľov tejto tradície, ktorí pridali svoje prvky k tradíciám už 

existujúcim, a tak svoju redakčnou prácou dali Pentateuchu definitívnu formu. V prvej knihe 

Mojžišovej možno dosť ľahko sledovať niť troch tradícií: jahvistickej, elohistickej 

a kňazskej.1 

                                                           
1Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava 2004, s. 15-16. 
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„Deuteronomická“ tradícia – D siaha od Jozuu po Druhú knihu kráľov. Vznikla na 

podnet kráľa Joziáša r. 621 a skomponovaná pod vedením najvyššieho kňaza Hilkiáša ako 

program reformnej strany podporovanej kráľom. Jej cieľom bolo prinútiť všetkých poddaných 

Judska, aby opustili svoje lokálne svätyne alebo výšiny a priniesli obete do jeruzalemského 

chrámu. Kráľ bol pritom pod silným vplyvom prorockého hnutia, osobitne Jeremiášovým. 

Členovia deuteronomistickej školy prepracovali historické správy v knihách v Jozuovi, 

Sudcoch, Samuelovi a knihách kráľovských tak, aby podporili jahvizmus. 

„K ňazská“ tradícia – K vzniká v 6. a 5. stor. bezprostredne po exile z babylonského 

zajatia a približuje genealógie, ríty a kult. Nachádza sa v Genezis až Numeri. Patria sem aj 

veľmi staré rozprávačské texty (1Mjž 1) pričom sa vytvára celkový rámec Pentateuchu, do 

ktorého sú zasadené J, E, D. Jedná z častí pochádza aj od Ezechiela, proroka a kňaza v jednej 

osobe, kde nachádzame tzv. kódex svätosti (3Mjž 17-26). Pod vedením Ezdráša sa potom 

pridali do tejto tradície najneskoršie časti zákona. P sa zaujíma o systematické podanie 

pôvodu a inštitúcií izraelskej teokracie a má zmysel pre detaily. Napr. opis stvorenia 

v Genezis1, 1-2, 4) vrcholí nariadením sobotňajšieho odpočinku. Po potope nasleduje zmluva 

s Noemom (1Mjž 8, 21 - 9, 17). Znakom zmluvy s Abrahámom je rituálna obriezka (1Mjž 

17). V opise vyslobodenia z Egypta sa hlavný dôraz kladie na desiatu ranu, ktorá je spojená 

s ustanovením Paschy (1Mjž 11). Kňazská tradícia ilustruje situáciu Izraela v zajatí. Napriek 

tomu, že niet svätyne a nemožno vykonávať kult, Božie prisľúbenia i Boží zákon sú aj 

naďalej aktuálne. Tak, ako kedysi Boha zachránil Noema, tak aj teraz zachráni svoj ľud. 

Jednotlivé udalosti sú prepojené mnohými genealógiami a zoznamami (napr. 1Mjž 5; 6, 9-8, 

22; 9, 28-10, 7; 31) čím sa vymedzujú dôležité dejinné etapy a udalosti a písomne sa zvečňujú 

staršie odkazy1. Autor nazýva Boha termínom Elohim.  

                                                           
1 LANGKAMMER, H., cit. dielo, s. 16-17. 
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Vyššie spomenuté názory rímskokatolíckych a protestantských starozákonníkov 

a biblistov prinášajú nové pohľady na posvätný text Starého Zákona v rámci biblicko-

kritického štúdia, ktorý sa odohráva predovšetkým na akademickej pôde teologických fakúlt. 

Rímskokatolícky biblista T. Petráček1 konštatuje: „Islám, pravoslaví a ortodoxní židovství 

náraz ze setkání s historicko-kritickou metódou, z konfrontace mezi posvátnými texty 

jednotlivých tradic a kritickým skoumaním jejich vzniku a kompozice ještě čeká“.  

Začiatkom 20. storočia v Rusku boli publikované dve odborné práce a B. Turajeva a A. 

Kartaševa. V ruskej biblickej náuke boli natoľko mocné, že sa v polovici 20. storočia tieto 

názory dostali do pravoslávnych učebníc a katechizisov. Táto teória nespochybňuje 

kanonicitu ani to, že Pätoknižie bolo napísané pod inšpiráciou Sv. Ducha. Je to špecifická 

problematika, ktorá sa dotýka historicko-izagogickej sféry. V pravoslávnej exegetike nemáme 

jednotné stanovisko k teórii štyroch prameňov Pätoknižia. Pravoslávni odborníci nemajú 

problém prijať výsledky súčasnej biblistiky tak ako si ich osvojili rímskokatolíci či protestanti 

(s výnimkou baptistov-fundamentalistov) ako udáva A. Meň. Posledne menovaný 

pravoslávny autor sa detailne zaoberá touto otázkou. 

Čo sa týka židovstva, prvé pokusy v 17. storočí ohľadne spochybňovania autora 

Pentateuchu , ale najmä kvôli vymyslenému panteistickému kacírskemu metafyzickému 

systému bol literárny kritik, filozofujúci teológ, alebo lepšie povedané teologizujúci filozof 

Baruch Spinoza, amsterdamskou Veľkou Synagógou exkomunikovaný2.  

Veľkú úctu v tomto smere vyjadrujem M. Lagrangovi a ďalším jeho kolegom „ 

mučeníkom – biblistom“ v rímskokatolíckej Cirkvi, ktorí si museli veľa pretrpieť za to, že 

vyjadrovali svoje nové teologumenony, ktoré považovali za správne, dobré a prínosné. Mnohé 

z týchto ich odborných a vedecko-biblických názorov boli rímskokatolíckou Cirkvou prijaté 

                                                           
1 PETRÁČEK, T.: Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)-modernistické 

krize. Praha 2011, s. 305. 
2 PELIKAN, J.: Komu patří Bible? Dějiny písma v proměnách staletí. Volvox Globator 2009, s. 198.  
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až po ich smrti. To platí aj dnes o ľuďoch, ktorí predbehli svoju dobu. „Nie je prorok ctený 

v svojej domovine“ píše sa v evanjeliu a preto počas svojho života boli ako kňazi a špičkoví 

biblisti nepochopení svojimi „nadriadenými“ – biskupmi. Preto boli často premiestňovaní 

z jednej farnosti na druhú, z jednej teologickej školy na inú, nechceli sa vzdať svojich 

názorov, často boli posmešne nazývaní modernistami, „heretikmi“ , pyšnými, hrdými ľuďmi, 

ktorí sa chcú v Cirkvi zviditeľniť, odmietajúcimi tradíciu, čo samozrejme nebola pravda. 

Vďaka ich vytrvalosti a „vyznávačstvu“ máme dnes tieto nové názory.  

 


