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14 STRUČNE O IZAGOGIKE DO STARÉHO ZÁKONA A JEHO SÚČASNOM 

STAVE NA SLOVENSKU, V ČECHÁCH A V RUSKU 

 

Na Slovensku a v Čechách sa v poslednom období objavili na akademickej pôde 

bohosloveckých fakúlt viaceré kvalitné publikácie, ktoré svojimi poznatkami napomáhajú 

predovšetkým študentom teologických fakúlt s počiatočným a hlbším zoznamovaním sa so 

Starým Zákonom. Ide o samostatnú biblickú disciplínu, ktorá je známa pod názvom 

Izagogika, alebo Úvod do Starého Zákona. Ide o originálne odborné publikácie 

z rímskokatolíckeho a protestantského prostredia, ktoré sú vydávané ako učebné texty, alebo 

sú do istej miery už súčasťou nových vydaní Biblii. Samozrejme, že sa stretávame aj so 

zahraničnými prekladmi odborníkov, ktoré obohacujú danú problematiku zväčša v českom 

prostredí. V pravoslávnom prostredí na území našej miestnej autokefálnej cirkvi začínajú 

vychádzať prvé odborné články a učebné texty na akademickej pôde Pravoslávnej 

bohosloveckej fakulty za podpory Vedeckej grantovej agentúry metropolitnej rady PC na 

Slovensku. Poukážeme taktiež na najvýznamnejšie pravoslávne diela v Rusku, ktoré 

významne ovplyvnili starozákonnú izagogiku v 20. storočí a tiež tie, ktoré vyšli v 21. storočí.  

V domácom rímskokatolíckom prostredí nachádzame tieto originálne odborné 

publikácie vydané na konci totalitného režimu a tesne po jeho páde. KROVINA, M.: 

Všeobecný úvod do Písma Svätého, Bratislava 1985; JANEGA, Š.: Úvod do historických 

kníh Starého Zákona. Bratislava 1989. Stručné, ale ucelené dielo, ktoré vyšlo v našom 

preklade je publikácia poľského františkána a profesora Hugolina Langkammera pod názvom 

Stručný úvod do Starého zákona, Serafín 2005.V českom rímskokatolíckom prostredí bolo 

publikované významné originálne dielo, v totalitnom režime perzekuovaného teraz už primasa 

a biskupa D. Duku pod názvom Úvod do Písma Svatého Starého Zákona. Praha 1992. 

Zaujímavé sú diela nie rýdzo izagogické, ale dotýkajúce sa úvodu do Starého zákona kňaza, 
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historika a teológa Tomáša Petráčeka, ktoré vnášajú svetlo do evolúcie katolíckej biblistiky 

a to: Marie-Joseph Lagrange. Bible a historická metoda. Praha 2005; Bible a moderní kritika. 

Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)-modernistické krize. Praha 2011. T. 

Petráček: Předobrazy Krista ve Starém Zákone, Kostelní Vydří 2007. Veľmi stručná avšak 

výstižná je publikácia Výklad Bible v Cirkvi. Kostelní Vydří 2007. J. Monforte: Úvod do 

Písma Svatého, Brno 2015. 

Jednoduché, ale veľmi zrozumiteľne je dielo, ktoré vyšlo v českom preklade od 

autorov: STRUPPE, U.-KIRCHSCHLAGER, W.: Úvod do Starého a Nového zákona. Jak 

porozumět Bibli. Vyšehrad 2000. Táto kniha by mohla byť považovaná za biblický štandard, 

ktorý by si mal osvojiť každý kto chce hlbšie študovať Bibliu. Originálne dielo profesorskej 

dvojice nemeckého starozákonníka a rakúskeho judaistu vyšlo vo vydavateľstve Vyšehrad 

a to: DOHMEN, Ch. – STEMBERG, G.: Hermeneutika židovské Bible a Starého Zákona. 

Vyšehrad 2007. 

V domácom protestantskom prostredí nachádzame viaceré originálne odborné 

publikácie. Prvým autorom je evanjelický profesor a kňaz Juraj Bandy, ktorý dodnes 

prednáša na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Diela, ktoré nám zanechal sú: 

1.Úvod do Starej Zmluvy. Bratislava 2003. 2.Úvod do exegézy Starej Zmluvy. Bratislava 

2002. 3. Teológia Starej Zmluvy. Bratislava 2003. Jeho predchodca prof. Karol Nandrásky 

nám zanechal Dejiny biblického Izraela, Bratislava 1994. Posledné dva diela však nemusia 

byť bezprostredne zaradené medzi publikácie, ktoré rozvíjajú izagogiku. Skôr by sme ich mali 

i pričleniť k samostatnej skupine odbornej starozákonnej literatúry a to buď do kategórie 

posvätnej histórie, alebo hermeneutiky. Ďalším súčasným autorom je baptistický kazateľ, 

vysokoškolský učiteľ doc. Pavol Hanes, ktorý pracuje na Katedre evanjelikálnej teológie 

a misie na Pedagogickej fakulte – Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho 

originálna publikáciamá názov: Úvod do Starej Zmluvy. Banská Bystrica 2006. V českom 
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protestantskom prostredí je najznámejší ucelený originál starozákonníka Miloša Biča: Ze 

světa Starého zákona I. II. Praha 1986, 1989. Novšie originálne dielo z rúk husitského autora 

Petra Malmuka s názvom Dějiny textu a doby Starého zákona. Praha 2014. Ďalším 

zaujímavým originálnym dielom známeho súčasného hebraistu a starozákoníka Petra Slámu 

je Nové teológie Starého zákona a dějiny. Vyšehrad 2013. Ďalej tu máme originálne dielo: 

ČAPEK, F.: Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu. Jihlava 2005. 

Zaujímavé sú viaceré české preklady zahraničných odborníkov napr.: DILLARD, R.-

LONGMAN III.: Úvod do Starého zákona. Praha 2003; KAISER, O.: Odkaz Alexandrijských 

Židu. Úvod do deuterokanonických knih Starého Zákona. Vyšehrad 2006; PELIKAN, J.: 

Komu patří Bible? Dějiny písma v proměnách staletí. Volvox Globator 2009; DEWER, W.: 

Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? Volvox Globator 2003; CHIOLERIO, M.: Blaze tomu, 

kdo slyší tato slova. První setkání se Starým zákonem. Paulínky 1997; LANG, B.: Bible – 101 

nejdůležitejších otázek, Vyšehrad 2014.  

V domácom pravoslávnom prostredí Pravoslávnej cirkvi českých krajín 

a Slovenska vyšla zatiaľ iba jediná, stroho izagogická knižná publikácia „z môjho pera“ pod 

názvom Úvod do Starého Zákona I. Prešov 2015. Koncom r. 2016 som publikoval na 

univerzitnom webe PU „Stručný úvod do Starého Zákona IV
1
.“ Doc. ThDr. Ján Husár, 

PhD. ako starozákonník so špecializáciou na žalmy a malých prorokov publikoval: Kniha 

žalmov: izagogika do knihy a exegéza žalmov prvej kafizmy, 1. vyd. - Prešov: 

Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2014. Taktiež sa izagogike venuje špecificky pri 

každej z kníh malých prorokov, ktoré publikoval a to: HUSÁR, J.: Kniha proroka Micheáša 

- 1. vyd. - Prešov: Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007 - 

(Pravoslávne biblické komentáre. Starý zákon; HUSÁR, J.: Kniha proroka Avakuma - 1. 

vyd. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012. 

                                                           
1
 Koncom roku 2017 by podobným spôsobom mala byť publikovaná „Stručný úvod do Starého Zákona V.“ a v r. 

2018 ak Boh požehná aj „Stručný úvod do Starého Zákona VI.“. 
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(Pravoslávne biblické komentáre. Starý Zákon. Dve ruské izagogické preklady v domácom 

pravoslávnom prostredí na našej alma mater sú: OLESNICKIJ, A.: Sprievodca Sv. Písma 

Starého a Nového Zákona podľa svedectiev sv. otcov a učiteľov cirkvi. Prešov 2009 (preklad 

A. Cap); SNIGIREV, R.: Sväté Písmo Starého Zákona I. Prešov 2010 (preklad J. Husár). Ide 

o jedného dorevolučného a jedného súčasného starozákonníka. Ďalšie dve starozákonné diela 

nemajú priamy súvis s izagogikou. Ide o dlhoročného profesora a starozákonníka na 

Pravoslávnej bohosloveckej fakulty teraz rektora Pravoslávneho kňazského seminára a druhý 

je arcibiskup Olomoucko-Brnenský Simeon. Ide o diela: GERKA, M.: Proroci. Pojem 

a poslanie prorokov. Prešov 2005; JAKOVLJEVIČ, R.: Tajemství starozákonního proroctví. 

Izajijášův Ebed Jahve a smysl jeho utrpení. Olomouc 2005. 

V zahraničnom pravoslávnom prostredí Ruskej pravoslávnej cirkvi – Moskovského 

Patriarchátu sa dotkneme iba najznámejších diel, pretože zmapovať v súčasnosti takýto 

obrovský knižný trh, ktorý predstavuje okolo 170 miliónov veriacich je prakticky nemožné. 

Denne sa v Rusku totiž vydávajú významné biblické diela ako aj preklady zahraničných 

autorov a od pádu totalitného režimu tu vládne nevídaný knižný teologický boom, spôsobený 

„ateistickým pôstom zákazu šírenia takejto nebezpečnej literatúry“.  

V cárskom Rusku máme veľa významných biblistov, ktorí žiaľ už dnes pre našu 

biblickú verejnosť sú takmer neznámi. Mená ako N. Glubokovský, N. Eleonský, I. 

Korsunský, A. Olesnický, A. Spasský a mnohí ďalší hovoria o zlatej ére velikánoch 

predrevolučnej pravoslávnej biblistiky.  

Najznámejší dorevoluční autori, ktorí nám zachovali čo sa týka odbornosti 

najkvalitnejšie a najobsiahlejšie diela sú biblisti profesor Alexander Pavlovič Lopuchin 

a profesor P. Jungerov. Prvý autor je známy svojou trojdielnou Bibliou s výkladom. Preklad 

Biblie do ruského jazyka ukončil r. 1848. Prvé dva diely sú venované Starému Zákonu. Išlo 

o celoživotné dielo, ktoré sa skončilo predčasnou smrťou autora 22.8. 1910. Tretí diel vydali 
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jeho spolupracovníci až v r. 1914. Prvé vydanie vychádzalo postupne v Sankt-Peterburgu 

v rokoch 1904-1913. Druhé vydanie realizoval Inštitút prekladu Biblie v Štokholme r. 1987. 

Tento dar, ktorý Štokholmská biblická spoločnosť venovala Ruskej pravoslávnej cirkvi v tom 

čase trpiacou a trápiacou sa pod totalitným režimom bol venovaný pri príležitosti tisícročia od 

pokrstenia Rusi, ktorý pripadol na r. 1988. Od rektora Moskovskej duchovnej akadémie 

arcibiskupa Alexandra som osobne dostal tento vzácny dar ako profesorský štipendista, keďže 

som napísal a obhájil dizertačnú prácu na tému: „Asketické učenie sv. Gregora Palamu“. 

Dnes tieto diela poznáme pod oficiálnymi názvami: ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия. Т 1-

3. Петербург 1904-1907 a ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет. К. I – II. Общее 

историко критическое в ведение в Священные Ветхозаветные книги. Москва 2003. 

Posledné dielo bolo výsledkom tridsaťročnej práce na katedre Svätého Písma Starého Zákona 

v rokoch 1880-1910.  

Jedným z najznámejším ruským starozákonníkom, a religionistom
1
 žijúcim a „píšucim“ 

v 20. storočí dielom, bol a je protojerej Alexander Meň. V zahraničí vydával svoje diela pod 

pseudonýmom Emanuel Svetlov. Išlo svojim spôsobom o pravoslávneho disidenta, ktorý 

v totalitnom režime sa potajme stretával so záujemcami, a ilegálne čítal a vysvetľoval Bibliu. 

V jeho dielach ho nazývajú pokračovateľom tvorčej tradície ruskej biblistiky, a to takých 

významných teológoch akými boli V. Solovjev, S. Trubeckoj, S. Bulgakov, A. Kartašev či 

biskup Kassián (Bezobrazov). Najznámejšie jeho diela sú: МЕНЬ, А.: Исагогика – Ветхий 

Завет. Москва 2000; МЕНЬ, A.: Как читать БиблиюI.- II., Кaлининград 2002.  

Ďalšími súčasnými ruskými pravoslávnymi starozákonníkmi sú: СНИГИРЕВ
2
, Р.: 

Священное Писание Ветхаго Завета. Саратов 2006; ЕГОРОВ, Г.: Священное Писание 

                                                           
1
 СВЕТЛОВ, Э.: Дионис, Логос, Судьба. Брюссель 1972.  

2
 Protojerej Rostislav Snigirev je vedúci biblickej katedry na Kalužskej duchovnej seminarii. Okrem iného vydal 

aj biblickú archeológiu. (Pozri СНИГИРЕВ, Р.: Библейская археология. Москва 2007).  
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Ветхого Завета. Москва 2004
1
; СОКОЛОВ, Н.: Ветхий Завет. Москва 2002

2
 a mnoho 

ďalších. Religionistická literatúra: ДЕОПИК, Д.: История Древнего Востока. Москва 

2016. ISBN 978-5-7429-0402-1.  

Ďalšie diela ohľadne starozákonnej biblistiky sú: ДЕСНИЦКИЙ, А.: Писание, 

предание, современность. Киев 2007; ДЕСНИЦКИЙ, А.: Введение в библейскую 

экзегетику. Москва 2011. ISBN 978-5-7429-1008-4; ДЕСНИЦКИЙ, А.: Cовременный 

библейский перевод. Теория и методология. Москва 2015. ISBN 978-57429072-9; 

Православие и Библия сегодня. Киев 2006; ВДОВИЧЕНКО, А.: Дискурс-текст-слово. 

Москва 2002. ISBN 5-7429-0013-9. 

 

                                                           
1
 Dielo vydané na pravoslávnom sväto Tichonovskom bohosloveckom inštitúte v Moskve. 

2
 Dielo vydané na pravoslávnom sväto Tichonovskom bohosloveckom inštitúte v Moskve.  


