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3 ÚVOD DO PRAHISTÓRIE KNIHY GENEZIS (1.-11. KAPITOL A) 

 

 

3.1 Úvod ku komentárom na knihu Genezis – (1Mjž 1.-11. kapitola) 

 

Počiatočné kapitoly knihy Genezis mali nepochybne veľký vplyv na rozvoj kresťanskej 

teológie a to väčší čím akákoľvek časť Starého Zákona. Na základe týchto prvých kapitol 

otcovia Cirkvi rozpracovali základné princípy kresťanského bohoslovia a upevnili dogmu 

o stvorení v súlade, s ktorou stvorený svetový poriadok vznikol z ničoho Božím Slovom ako 

niečo „veľmi dobré“ (1Mjž 1, 31). Jedným z najpopulárnejších žánrov biblických komentárov 

medzi otcami Cirkvi bol výklad na šesť dní stvorenia tzv. Šestodnev – Шестоднев1. 

Najznámejšie z nich patria Bazilovi Veľkému, Ambrózovi Milánskemu. Blaž. Augustín hoci 

nedal takýto názov žiadnej svojej knihe, niekoľkokrát sa venoval výkladu prvej kapitoly 

Genezisu a zanechal po sebe veľmi objemné komentáre2.  

Otcovia cirkvi objavili v knihe Genezis učenie o stvorení človeka podľa obrazu 

a podoby Božej (1Mjž 1, 26) o páde do hriechu, počiatky padlého ľudského spoločenstva, 

predpovede a riešenia prekonania ľudskej hriešnosti cez vteleného Božieho Syna. Ďalej sa 

dozvedáme z príbehov o počiatkoch života mimo rajskej záhrady, o neustálom zápase 

o prežitie v prostredí nepriateľskej prírody. Dozvedáme sa o šírení sa hriechu po páde 

prarodičov, ako Kain zabil svojho brata Abela. Dozvedáme sa o vytvorení hudby (1Mjž 4, 21) 

a kovových nástrojov (1Mjž 4, 22). Prvá snaha ľudí nájsť spôsob života mimo raja sa skončila 

rozmnožením sa ľudského zla, ktoré bolo očistené potopou pričom prežili iba Noe a jeho 

rodina a predstavitelia živočíšneho sveta. Tento všeobecný trest nebol normou a dúha sa stala 

                                                           
1 Grécky εξαήµερον, lat. hexameron.  
2 O doslovnom zmysle knihy Genezis (nedokončená kniha). O knihe Genezis doslovne – 20 kníh, O knihe Genezis 

proti manichejcom a O Božom meste 11-16.  
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znakom a zmluvy, ktorú Boh uzatvoril cez Noeho s ľudstvom (1Mjž 9, 8-17). Po potope Noe 

a jeho potomkovia mali za úlohu opätovne obnoviť život v padlom svete. Noe začal obrábať 

zem a zasadil vinič. Prvý pokus výroby vína nedopadol dobre, pretože Noe sa opil bol na 

zemi a jeho syn sa o ňom zle vyjadril a nepomohol mu (1Mjž 9, 20-27).  

V tejto etape vývinu ľudskej civilizácie sa začali budovať mestá. V Biblii sa spomínajú 

konkrétne Babylon a Ninive (1Mjž 10,10-11). Čoskoro bolo zrejmé, že ľudská solidarita sa 

prejavila najmä pri mestských stavbách, avšak toto všetko sa napokon pyšne postavilo proti 

Bohu a jeho plánov s ľudským rodom. A obdobie stavby Babylonskej veže (Septuaginta 

nazýva mestom „zmiešania“1). Spojenie ľudí bolo narušené zmätením – popletením jazykov 

t.j. vytvorenie iných jazykov – nárečí.  

A práve v tomto rozdelenom svete sa medzi chaldejmi2 narodil Abrahám. Jedenásta 

kapitola sa končí tým, že Abrahám opúšťa chaldejcov a presťahuje sa do Charánu 

v Mezopotámii. Vypočul si povolanie Boha vydať sa na cestu, aby sa stál otcom veľkého 

národa (1Mjž 21, 1-3). Z tejto výzvy začínajú príbehy o praotcoch – patriarchoch o Božom 

zjavení Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi o vyvolení si Izraelského národa. Odtiaľ začína celý 

Starý Zákon, v ktorom ako verili kresťania spolu s otcami Cirkvi vznikla nádej na príchod 

Mesiáša, ktorá sa naplnil vo vtelení Božieho Syna v osobe Isusa z Nazaretu.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Σύγχυσις. 
2 Nepozerajúc na tradíciu v súlade s ktorou bol Ur Chaldejský (1Mjž 11, 28) mestom. Septuaginta hovorí evn th/| 

cw,ra| tw/n Caldai,wn hovorí sa o krajine,) zemi chaldejov“. Hieroným Stridonský spájal výraz Ur Chaldejský (z 

hebrej. Uvr-plameň) s uctievaním ohňa stúpencov zoroastra.  
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3.2 Problémy kritiky textu 

 

Teológiu, ktorú vytvorili otcovia Cirkvi z prvých kapitol knihy Genezis budeme neskôr 

skúmať veľmi podrobne. Teraz však musíme preskúmať rôzne kritické problémy. Pri tvorbe 

patristických komentárov na akúkoľvek časť Starého Zákona vznikajú rôzne otázky inakšie 

aké vznikli pri tvorbe komentárov na Nový Zákon. Tieto otázky z väčšej časti sa dotýkajú 

samotných biblických textov a v menšej časti ich veľkej kritiky (t.j. otázok kompozície 

a autorstva)1. Preklady Nového Zákona, ktoré dnes používame sú prekladmi, ktoré majú viac 

menej identický text, ktorý poznali grécki otcovia Cirkvi.2 V Starom Zákone nachádzame 

odlišnosti viac. Pre kresťanov bol Starý Zákon zachovaný v tzv. Septuaginte, pričom naše 

posledné súčasné preklady boli urobené z hebrejského textu. Najstarším takýmto prekladom 

bola práve Septuaginta.  

 

 

3.3 Rozdiely medzi Hebrejskou Bibliou a Septuagintou 

 

Texty Hebrejskej Biblie a Septuaginty majú pomerne veľké odlišnosti. Do Septuaginty 

boli doplnené knihy: Múdrosti syna Syrachovho a kniha Múdrosti Šalamunove, ktoré sa 

nenachádzajú v Hebrejskej Biblii. Niektoré knihy sa do Septuaginty dostali neskôr pričom tak 

bola Septuaginta rozšírená na základe rozšírených verzií hebrejského originálu. Napr. Kniha 

Ester, kniha proroka Daniela, ktorá obsahuje v Septuaginte aj príbehy o Zuzane (kap. 13), 

Bile (kap. 14 1-22) a drakovi (kap. 14: 23-27), zvesť o troch mladíkoch v ohnivej peci 

(obsahuje aj oslavu Boha a jeho stvorenstva). V inom prípade má Septuaginta iný poriadok 

                                                           
1 V západnej biblistike existujú odlišnosti medzi „veľkou“ a „malou“ kritikou: Prvá sa venuje štúdiom autorstva 

a literárnej kompozície textu a druhá textológiou.  
2 Malé, nepatrné odlišnosti sa nachádzajú aj tu čo je zaznamenané v kritických vydaniach gréckeho textu Nového 

Zákona.  
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textov (ako napr. kniha proroka Jeremiáša je tiež doplnená). Existujú a mnohé menšie nie 

veľmi podstatné odlišnosti medzi gréckou a hebrejskou verziou.  

Je prijaté považovať, že Septuaginta je najstaršou, skrášlenou verziou pôvodného 

hebrejského textu. Avšak takéto tvrdenie je správne iba z časti. Ako ukazujú kumránske 

nálezy sa inokedy V Septuaginte uchovávajú texty, ktoré mohli byť rabínmi dodané do Biblie 

ak by hebrejské originály neboli stratené v prvých storočiach kresťanskej éry. Takýto osud 

mala kniha Múdrosti Siracha. Okrem toho mazoretský text Hebrejskej biblie je výsledkom 

kritickej práce, ktorú urobili časť rabínov v druhej polovici prvého tisícročia. Čiže tento text 

je oveľa mladší než biblický korpus, ktorý mali k dispozícii grécki prekladatelia Septuaginty. 

A to, že varianty biblických textov v Septuaginte môžu byť staršie a lepšie než Mazoretská 

Biblia nás z časti presvedčujú tiež biblické texty nájdené v Kumráne.1  

 

 

3.4 Septuaginta: kresťanský Starý Zákon 

 

Prvotní kresťania veľmi dobre vedeli o odlišnostiach medzi gréckym Starým Zákonom 

a Hebrejskou Bibliou. Prakticky všade bola Septuaginta a jej preklady, zvlášť stará bola aj 

latinská verzia – Vetus Latina, na ktorú sa nazeralo ako na autoritatívny text Starého Zákona, 

Svätého Písma kresťanov. Hlavný základ pre takéto tvrdenie slúžilo to, že Septuaginta bola 

tou verziou Starého Zákona, ktorú zvykli kresťania používať. Vďaka gréčtine sa kresťanstvo 

šírilo popri Stredozemnému moru a práve k Septuaginte sa obracali kresťanskí kazatelia 

a misionári ako k Písmu. Odvolávky na Septuagintu na jej citáty sa nachádzajú v Novom 

Zákone, ktorý v gréčtine používali prvotní kresťanský misionári a ich spoločenstvá. Aj ďalšie 

                                                           
1 Niektorí vedci začínajú priznávať cennosť Septuaginty ako svedectva pôvodného hebrejského textu Biblie. Vo 

vzťahu Genezis 1.-11. kap. Pozri R.S. Hendel, The Text of Genesis 1-11. Textual Studies and Critical Edition, 

New York, Oxford University Press, 1998. 
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latinské verzie textu Vetus Latina bol prekladom Septuaginty a v patristickom období bol 

základným textom Sv. Písma pre tých, ktorý rozprávali po latinsky. Keď sa kresťanstvo 

rozšírilo medzi Arménov, Koptov a Gruzíncov Septuaginta opäť poslúžila ako základ na 

preklad Starého Zákona do ich jazykov. Dokonca sýrsky preklad Biblie – Pešita hoci bol 

pôvodne prekladaný z rodného starohebrejského jazyka1 pocítil vplyv interpretácie 

inšpirovanej Septuaginty.  

Prvý, ktorý nesúhlasil s používaním a vyzdvihovaním v Cirkvi Septuaginty bol latinský 

učenec Hieroným Stridonský. Jeho preklad známy ako Vulgáta bol inšpirovaný tzv. 

„hebrejskej pravdy“ (Hebraica veritas) hoci aj v tomto prípade nepozerajúc na obhajobu 

a prioritu hebebrejského textu často prekladal podľa Septuaginty2. V období Reformácie 

v súlade s propagovaným renesančným ideálom „ad fontes“ (k prameňom“ boli urobené 

protestantské preklady Starého Zákona do európskych jazykov. Základom pre nich bol 

hebrejských text a tak došlo k predstavám Hebrejskej Biblii ako o kresťanskom Starom 

Zákone. Hoci sa Rímsko-katolícka cirkev od počiatku protivila tomuto procesu, pričom 

zdôrazňovala autoritu latinskej Vulgáty, katolícki učenci v druhej polovici 20. storočia začali 

prijímať princíp predkladaný reformátormi. Kresťania patriaci k pravoslávnej tradícii 

(gréckeho, ruského, rumunského, alebo nejakého iného smerovania) sa pridržiavajú 

Septuaginty a jeho prekladu ako kresťanský Starý Zákon. V tom ich posilňuje obrovské 

množstvo významných liturgických textov, ktoré obsahujú texty zo Septuaginty. Na Západe, 

kde pravoslávni sú zväčša v menšine sa v poslednom období niektorí učenci ozývajú 

a nabádajú k návratu k pôvodnej tradícii podľa, ktorej je Septuaginta kresťanským Starým 

Zákonom3. 

 

                                                           
1 Starosýrsky jazyk je dialektom aramejského jazyka.  
2 Hayward C.T.R.: Jeromes Hebrew Questions on Genesis (Oxford: Clarendon Press, 1995). 
3 Můller, M.: The First Bible of the Church: A Plea for the Septuagint, JSOT Supplement 206, Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1996). 
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3.5 Tradícia o Septuaginte 

 

U otcov Cirkvi táto tradícia fakticky nevyzvala žiadne otázky. Cennosť Septuaginty 

stúpala aj preto, že široko ďaleko boli známe predstavy o vzniku tohto prekladu. V súlade 

s legendou prvé zmienky tohto diela nachádzame v „Aristeovom liste“1 v 2. storočí pred Chr. 

Septuaginta bola gréckym prekladom hebrejského Svätého Písma, ktoré organizoval egyptský 

faraón Ptolemaj II. Filadelfos (r. 287-247 pred Chr.)2 pre alexandrijskú knižnicu. Faraón sa 

obrátil s prosbou o pomoc k židovskému veľkňazovi Eleazárovi. Na základe jeho rozhodnutia 

bolo vybraných 72 prekladateľov po šiestich z každého pokolenia izraelského, ktorí prišli do 

Alexandrie kde urobili preklad za 72 dní. Existujú staršie verzie tejto legendy. Jedna z nich 

napr. bola zapísaná biskupom Irinejom Lyonským3 na konci 2. storočia. V súlade s touto 

verziou prekladateľov bolo 70 a každý z nich urobil vlastný preklad celej hebrejskej Biblie. 

Tieto preklady boli zázračne identické. Prirodzene, podobné príbehy o zázračnom preklade 

pozdvihovali cenu a autoritu Septuaginty medzi grécky hovoriacimi židmi, zvlášť 

v Alexandrii a následne aj medzi kresťanmi.  

 

 

3.6 Septuaginta medzi kresťanmi a židmi 

 

Na začiatku 2. stor. po Chr. užívanie Septuaginy kresťanmi vyzvalo negatívne reakcie 

medzi židmi zvlášť v kruhoch, ktoré boli pod vplyvom rabínskeho hnutia a zdôrazňovali 

a vyzdvihovali autoritu hebrejského textu. Táto rôznorodosť medzi „kresťanskou“ (gréckou) 

                                                           
1 Pozri: КНЯЗЕВ, А.: Историческое и богословское значение Письма Аристея к Филократу, Православная 

Мысль 11 (1957). V našom prostredí písal na danú tému štúdiu pred niekoľkými rokmi. V. Ježek, ktorú 

publikoval v Pravoslávnom teologickom zborníku.  
2 Pozri Письмo Аристея 301-317, Труды КДА II-III (1916). 
3 Pozri Proti hereze 3.21.2. Tento príbeh nachádzame aj u Augustína „O Božom meste“ 8, 42. 
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a „židovskou“ (hebrejskou) verziou sa znásobovali tým, že kresťanský výklad veršov gréckej 

Septuaginty nebol podporený hebrejským textom. Najviac známy príklad verša z proroka 

Izaiáša 7, 14 “Hľa panna počne a porodí a dá mu meno Emanuel“. Kresťania chápali tento 

verš ako predpoveď panenského počatia Isusa Christa (čo môžeme nájsť aj v Novom Zákone 

u evanjelistu Matúša 1, 23). V Septuaginta slovo „parthénos“ má jediný zmysel – „panna“. 

Hebrejské slovo „almah“ označuje „mladú ženu“. Rôznorodosť takéhoto čítania, ktoré 

nachádzame v Septuaginte a Hebrejskej Biblie zvlášť miest, ktoré mohli byť v gréckej verzii 

vyložené ako proroctvá o Christovi sa stali jednou z hlavných tém židokresťanskej – 

polemiky1.  

 

 

3.7 Nové preklady, Hexapla 

 

V období 2. storočia rôzni prekladatelia Akila, neskôr Simmach a Teodotion2 

približovali grécku verziu k hebrejskému originálu. Ich preklady boli venované pre grécky 

hovoriacich židov pravdepodobne sa nezachovali preto, že rabíni si najviac cenili hebrejský 

text, čo v rabínskom judaizme nabádalo k učeniu sa hebrejského jazyka. Zachovali sa však iba 

fragmenty v tzv. hexaple, ktorú zostavil veľký kresťanský učenec a teológ Origenes (185-

254). Tento najvzácnejší prameň pre biblické štúdium dostal názov podľa synopsy rôznych 

verzii prekladu Starého Zákona, v ktorom každá stránka bola podelená na šesť stĺpcov, ktorý 

obsahoval hebrejský text, jeho grécky prepis a preklady do gréckeho jazyka vo verziach 

Akilu, Simmacha, Septuaginty a Teodotiona3. 

                                                           
1 Pozri napr. knihu Justina Vyznávača (2. stor.) Beseda s židom Trifonom.  
2 Gréci – prozeliti, ktorí prijali židovské náboženstvo prekladali Hebrejskú Bibliu do gréčtiny. 
3 Spory o štruktúre hexaply pokračujú. Posledné výskumy pozri napr. A. Salven (ed.) Oriten s Hexapla and 

Fragments: Papers Presented at the Rich Seminar on the Hexapla, Oxford Centre for Hebrew and Jewish 

Studies. Texte und Studien zum antiken Judentum 0721-8753; 58 (Tůbingen: Mohr Siebeck, 1998). 
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Dôvod vytvorenia tohto synopsysu nie je celkom jasný, ale je možné že spočíval v tom, 

aby kresťanskí apologeti mohli poukázať na tie miesta, kde sa hebrejský text nepridržuje 

Septuaginty. Výsledok hexaply bolo vlastne doplnenie textu Septuaginty a pripravili rozšírený 

textologický základ pre výklad Sv. Písma. Takýto cieľ mohol uskutočniť Origenes, pretože to 

poukazuje na jeho exegetickú prax komentátora a kazateľa. Avšak hexapla dala Origenovi 

a ďalším učencom možnosť opraviť Septuagintu v porovnaní s hebrejským textom (napr. 

nejasné – temné miesta). T.j. doplnil ju z hebrejského textu, ktorý bol obšírnejší. Varoval 

kresťanských učencov o existencii miest, ktoré nenachádzame paralelne v hebrejskom texte. 

Pre vyznačenie týchto miest – pasáží, ktoré nachádzame iba v Septuaginte a pre všetky tieto 

miesta, ktoré doplnil z hebrejského textu Origenes použil už prijaté v tom čas symboly: 

obelisk (†) a asterisk (*).  

Text Septuaginty doplnený o úryvky z Hebrejskej Biblie niekedy označené vyššie 

spomenutými symbolmi inokedy nie bol známy kresťanom od počiatku 4. Storočia, keď sa 

Cirkev rozšírila a už bola trpená rímskou mocou priviedlo aj k otázke rastu kópii Svätého 

Písma1. Kresťania prijímali za normu aj hebrejskú aj grécku verziu Starého Zákona (pritom 

hebrejský text dopĺňal, ale neopravoval grécku Septuagintu, ktorá sa pre kresťanov stala už 

tradičnou). Augustín pekne opisuje takéto chápanie autority Písma: „V Septuaginte musíme 

uznať to, že je prorocká. Pretože ten istý Duch, ktorý pôsobil v prorokoch, keď hovorili 

v Písmach sa ten istý Duch pôsobil cez sedemdesiatich (vykladačoch), keď ju prekladali. 

Tento Duch podľa svojej moci mohol hovoriť aj niečo iné a z toho by bolo zrejmé, že to 

nebolo dielom otrockej práce človeka, akým zvyčajne preklad je doslovný, ale že išlo o dielo 

Božej moci, ktorá naplnila a usmernila um prekladateľa... A tak v Písmach máme vidieť iba 

to, čo cez ľudí hovoril Boží Duch to, čo v hebrejských kódexoch je a v Septuaginte chýba. To 

všetko Boží Duch povedal nie cez sedemdesiatich prekladateľov ale cez prorokov. Všetko to, 

                                                           
1 Cisár Konštantín Veľký napr. žiadal o Euzébia Cezarejského 50 kópii Biblie pre cirkevné užívanie. (Pozri 

Život Konštantína 4. 36-37). 
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čo je v Septuaginte a absentuje v hebrejských kódexoch ten istý Duch povedal cez nich a nie 

cez prorokov poukazujúc i na tých i druhých že boli prorokmi. Pretože rovnako ako sa 

vyjadroval On cez Izaiáša, iné cez Jeremiáša, tretie cez nejakého iného proroka. Rovnako 

alebo odlišne cez jedného alebo druhého sa ako sa Mu páčilo. Všetko, čo sa nachádza 

u prorokov a v Septuaginte vyriekol cez tých či oných jediný Duch a to tým spôsobom, že 

jedni prorokovali a druhí, ktorí prišli po nich tieto proroctvá vysvetľovali. Pretože všetci aj tí, 

ktorí hovorili pravdu, medzi nimi prebýval jeden a ten istý Duch pokoja. Tak aj 

v prekladateľoch oddelene jeden od druhého, avšak rovnako, akoby jednými ústami sa 

prejavuje ten istý jediný Duch (O Božom meste 18, 43)1.  

 

 

3.8 Hieroným Stridonský a Vulgáta 

 

Medzi Grékmi prevládalo daný prístup, ktorý nevyvolával serióznu opozíciu. Na 

latinskom Západe jediný zaznamenaný nesúhlas vyjadril s daným princípom vyjadril 

Hieroným Stridonský, ktorý vo svojom preklade Písma do latinčiny2 pri práci so Starým 

Zákonom sa opieral o základ a to Hebrejskú Bibliu. I napriek tomu však dopĺňal biblický 

kánon Septuaginty, ktoré nenachádzal v hebrejskom texte a jeho preklady boli skôr opravené 

staré latinské preklady než nové preklady, často odrážali výklad Septuaginty. Väčšiu úctu, 

ktorú dával Hieroným „hebrejskej pravde“ (Hebraica veritas), avšak napr. Hieronymov 

preklad Žalmov sa nikdy nevyužil v latinskej bohoslužobnej praxi. Prvým, kto začal 

pravidelne používať Vulgatu v svojich komentároch bol v Anglicku žijúci Beda 

Dôstojnectihodný3 (+ r.735). 

                                                           
1 Творения 6:71-72. 
2 Vulgata – (lat. Biblia Vulgata) t.j. všeobecná, národná Biblia.  
3 V ruštine Беда Достопочтенный. 
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3.9 Text Biblie, použitý v konkrétnych komentároch 

 

Súčasné preklady, ktoré sa opierajú o hebrejský text nie sú totožné s textom, ktorí 

používali otcovia Cirkvi. Dokonca, ak by existoval kritický preklad Septuaginty taktiež by 

neobsahoval v plnosti onen text, ktorý používali otcovia. Príčina takéhoto stavu spočíva 

v tom, že základom pre tlačenej verzie Septuaginty poslúžilo vydanie Alfréda Ralfa. Prvýkrát 

vyšlo v r. 19351. Toto vydanie bolo pokusom obnoviť originálny text alexandrijských 

prekladateľov na základe zachovaných verzii. Ako sme už spomenuli vyššie za základ by 

otcovia Cirkvi skôr použili varianty Hexaply v krajnom prípade texty, ktoré nachádzajúce sa 

v hexaple.  

V prvých kapitolách knihy Genezis Septuaginta kopíruje hebrejský text. Dá sa povedať, 

že vôbec nevyužíva varianty Hexaply a odlišnosti od hebrejského textu, ktoré spočívajú 

predovšetkým v interpretácii niektorých miest, alebo maličkých odlišností v porovnaní 

s mazoretskou Bibliou. Čitateľ sa môže presvedčiť, že takmer všetky známe varianty 

Septuaginty sú časťou textu, ktorý mali pred sebou otcovia Cirkvi a na ktoré písali komentáre.  

 

 

3.10 Odlišnosti Septuaginty v porovnaní s Hebrejskou Bibliou v Genezis 1-11 

 

Okrem vymedzených miest v prvých jedenástich kapitolách knihy Genezis sú evidentné 

dve skupiny odlišnosti, ktoré sa prejavujú predovšetkým v charakteristických kapitolách 

rodokmeňov (hoci väčšina čitateľov zväčša tieto miesta iba letmo preletia). Prvá skupina sa 

týka mien a druhá – v rodokmeňoch použitá periodizácia.  

                                                           
1 Septuaginta: Id est Vetus Testamentum graece iuxta lxx inerpretes. Duo volumnia in uno. Ed. Alfred Rahlfs 

(Stuttgart: Deutche Bibelgesellschaft, 1935; 1979). 
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Rôzne mená – dva druhy. Vo väčšej časti za prejavujú kvôli problémom výslovnosti 

v jazyku s rôznymi abecedami (napríklad meno Nimrod sa v sa vo Vulgáte na Nemrod 

a v Septuaginte na Nebrod poz. 1Mjž 10, 8). Niekedy však odlišnosti závisia od výkladu. 

Septuaginta môže vidieť v predaní – odovzdaní mená viac iba ako výslovnosť. Tak napr. pri 

prvej zmienke o žene sa stretávame s menom Eva avšak ďalej už bola preložená ako „život“ 

(1Mjž 3, 20)1 a slovo Babylon je preložené ako „zmiešanie“ (1Mjž 11, 9)2. Stáva sa však aj 

opačne. Slovo sa môže prijímať ako meno vlastné tam, kde súčasní prekladatelia vidia meno 

ako podstatné. Napr. tam, kde dnešné preklady používajú slovo človek Septuaginta používa 

meno Adam (1Mjž 2, 20-22, 25; 3, 8-9), a keď slovo Micraim označuje Egypt v Septuaginte 

zostáva toto pomenovanie bez prekladu (1Mjž 10, 6, 13). 

Odlišnosti v periodizácii sú ukázané v genealógiách (pravdepodobne vznikli 

z nesprávneho prečítania hebrejských čísel) a všimli si ich učenci už oddávna. Je zaujímavé, 

že tieto odlišnosti v podstate boli späté so Septuagintou pričom deti u praotcov sa objavujú 

neskôr ako je to evidentné v Hebrejskej Biblii hoci dĺžka života zostáva rovnaká. Napr. 

v súlade s hebrejským textom sa stal Adam otcom Séta, keď mal 130 a potom žil ešte 800 

rokov. Podľa Septuaginty sa stal otcom Séta, keď mal 230 rokov a potom žil ešte 700 rokov. 

(1Mjž 5, 3-5). Tieto odlišnosti vytvárajú problém. Pri spočítaní v hebrejskom texte 

Matuzalém zomrel, keď mal 969 rokov t.j. presne v roku, keď nastala potopa. Jeho syn 

Lamech sa narodil, keď mal otec 187 rokov (1Mjž 5, 25) a stal sa otcom Noeho, keď mal 182 

rokov (1Mjž 5, 28) Noe mal 600 rokov, keď začala potopa celková suma 187+182+600=969. 

Podľa prepočtov Septuaginty mal Matuzalém zomrieť 14 rokov po potope. Lamech sa narodil 

Matuzalémovi, keď mal 167 rokov (1Mjž 5, 25) a stal sa otcom Noeho, keď mal 188 rokov 

(1Mjž 5, 28). Keď bola potopa mal Noe 600 rokov a preto suma sumárum 

167+188+600=955. Podľa Septuaginty mal Matuzalém v čase potopy 14 rokov menej. Ale 

                                                           
1 Ζωη 
2 Σύγχυσις 



61 
 

keďže Matuzalém v arche nebol, kde vlastne žil? Veď mal zomrieť, keď mal 969 rokov (1Mjž 

5, 27). 

V diele „Hebrejské otázky na knihu Genezis“ Hieroným Stridonský riešil problém tak, 

že sa obrátil k hebrejskému textu. Augustín Hyponský súhlasím s riešením1 avšak spozoroval, 

že prekladatelia Septuaginty používali prorockú slobodu a oprava Septuaginty podľa 

hebrejského textu by bola možná iba v prípade ak by sme hypoteticky pripustili, že v preklade 

sa nachádzajú chyby.  

 

 

3.11 Kritické problémy kompozície a autorstva 

 

Väčšina dnešných čitateľov Pätoknižia – prvých piatich kníh Biblie tvoriacich 

Hebrejský zákon, alebo Tóru sa dozvedajú o výsledkoch súčasného výskumu ohľadne 

kompozície a autorstva. Približne posledných dvesto rokov učenci hoci nie všetci došli 

k záveru, že Pätoknižie celok ako ho poznáme dnes bolo zostavené v poslednom období (po 

odchode z Babylonského zajatia približne okolo r. 597-539 pred Chr.). Považovalo sa, že za 

základ boli dané materiály (dejiny, začínajúc stvorením sveta, legendy a zbierky zákonov), 

ktoré boli podané formou rozprávania v súlade už s existujúcou štruktúrou prerozprávania – 

narácie.  

Základom pre túto teóriu (pretože to nie je nič viac iba teória) slúžia niektoré pasáže kde 

jedné a tie isté udalosti sa opisujú dvakrát a taktiež rôzne formy, v ktorom sa používa meno 

„Boh“. Napr. v kapitolách o ktoré sa zaujímame sa stvorenie sveta opisuje dvakrát. Na 

začiatku v 1Mjž 1, 1-2: 4a a potom v 1Mjž 2, 4b-3, 7 (počínajúc stvorením človeka a končiac 

pádom do hriechu). Nachádzame nejaké odlišnosti v príbehu o potope, ktoré sú späté 

                                                           
1 Pozri ich komentáre na Gen 5, 25-27 
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s počtom zvierat zobraných do archy. Raz sa hovorí o zvieratách v páre inokedy sa hovorí 

o dvoch skupinách zvierat v rituálnom zmysle čistých a nečistých. Z prvej skupiny sa 

zachraňujú v arche po sedem párov a z druhej iba po páre1. 

V kapitolách 1, 1-2:4a, 5, 1-32, 6, 9-22, 7, 6-10, 8, 1-19 a 9, 1-17 Boh je nazvaný 

Bohom (hebr. elohim, gréc. theós). Na iných miestach pre meno Boh sa používa posvätný 

tetragram YHWH (na grécky jazyk preložené ako kýrios, Hospodin), meno Božie vyslovoval 

nahlas iba veľkňaz v chráme počas bohoslužby (preto nemôžeme vedieť, môžeme sa iba 

domýšľať ako meno znelo, a ako sa vyslovovalo). Na základe týchto kľúčov učenci poukázali 

na niekoľko rôznych prameňov Pätoknižia, ktoré označujú týmito iniciálami:  

J (Yahwist, alebo Jahwist; „Jahvistický prameň“, kde Boh sa od počiatku nazýva Božím 

menom YHWH, Jahve) 

E (Elohist; „Elohistický prameň“ kde Boh sa pomenuváva slovom elohim, Elohim) 

D (the Deuteronomic source; „Deuteronomický prameň“ je spätý s reformou 

uskutočnenou pred Babylonským zajatím) 

P (the Priestly source; „Kňazská tradícia“ prameň spätý s liturgickými a právnymi 

témami“ 

Pre knihu Genezis a jej prvých jedenásť kapitol sú hlavnými prameňmi J a P (v P je 

osvojená elohistická prax pomenovania Boha – elohim do Jeho zjavenia Mojžišovi, o ktorom 

sa zmieňuje Exodus 3, 13-15). 

 Otcovia Cirkvi nič zo spomenutého nepoznali hoci vedeli o odlišnostiach v texte, ktoré 

ich privádzali k presvedčeniu o existencii vyššie spomenutých prameňov. Boli naklonení 

vysvetľovať tieto odlišnosti a podriadiť ich k cieľu a to spôsobom pedagogického podania – 

prerozprávania. Pričom tú istú históriu prednášali na rôznych úrovniach (je nutné zdôrazniť, 

že v tomto nás predstihli, ak si všímame v poslednom čase v modernej biblistike rôzne trendy 

                                                           
1 Pozri 1Mjž 6, 18-22 a 1Mjž 7, 1-5. 
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a prístupy). Pre nich bol autorom Mojžiš. Toto presvedčenie mali aj židia, ale aj prvotní 

kresťania. Avšak v súvislosti s teologickou dôležitosťou knihy Genezis (o čom bude reč 

neskôr) zvlášť s tým, čo sa v nej rozpráva o stvorení sa vzťah kresťanom, čo sa týka Mojžiša 

zmenil v porovnaní ako na neho nazerali židia.  

Pre židov bol Mojžiš veľkým zákonodarcom, ktorý prijal zákon na hore Sinaj. 

Pätoknižie bolo pre nich Tórou (Zákonom). Záujem kresťanov k zákonu bol slabý a to kvôli 

prvotnému významu ktorí kládli na Christa a vieru v Neho. Mojžiš i napriek tomu však pre 

nich ostával zákonodarcom, ktorý dostal zákon na Sinaji. Pretože bol autorom knihy Genezis 

a zvlášť rozpovedal o stvorení sveta mohol vidieť a presne opísať poriadok stvorenia sveta 

ako to urobil Boh. V súlade s otcami Cirkvi príbehy o stvorení sveta a o páde sú plné 

náznakov a dohadov o príchode Christa a v Ňom obnovení celého kozmu. Preto bol pre nich 

Mojžiš v istej miere prorok a zároveň aj zákonodarca. Oslavovali ho za to, že vystihol dejiny 

stvorenia sveta a zároveň za dostal zákon.  

 


