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Biblická starozákonná kritika 
 

Sväté Písmo Starého Zákona je pre pravoslávnych teológov a kresťanov na-

zvime to v krátkosti slovami apoštola Pavla „pestúnom a vychovávateľom 

k Christovi“. Počínajúc stvorením sveta a končiac takpovediac svätým Jánom 

Krstiteľom, ktorý je posledným prorokom Starého a prvým prorokom Nového 

Zákona, opisuje predpotopnú históriu ľudstva ako aj zloţitú cestu vyvoleného 

národa Izraelského so všetkými jeho radosťami i starosťami. Celý Starý Zákon 

to je vlastne veľmi dlhé obdobie, ktoré časovo zahŕňa okolo 5500 rokov. Pocho-

piť najmä dnešnému čitateľovi Starý Zákon, jeho jednotlivé knihy a duchovný 

odkaz nie je ľahké, a preto v poslednom čase vychádzajú v našich periodikách 

mnohé odborné články, ktoré sa snaţia objasniť niektoré významnejšie udalosti 

a viac priblíţiť duchovné osobnosti staroveku.  

 Tak sa dostávame k podstate príspevku, ktorý má názov biblická starozá-

konná kritika. Sväté Písmo Starého Zákona povaţujeme za bohoľudské dielo 

a bolo jednotlivými autormi písané pod inšpiráciou Svätého Ducha. A preto 

všetky jeho texty pouţívané a čítané v Cirkvi povaţujeme za posvätné 

a neomylné. Prostredníctvom nich sa k nám prihovára samotný Boh. Autori boli 

bohabojní ľudia či proroci, ktorých si pre napísanie vyvolil Boh. Jednotlivé texty 

Starého Zákona sa prekladali do iných jazykov z hebrejčiny - aramejčiny, do 

gréčtiny, latinčiny, sýrštiny, cirkevnoslovančiny a mnohých ďalších slovanských 

či neslovanských jazykov. Sväté Písmo je prakticky preloţené v súčasnosti do 

všetkých jazykov sveta. Práve pri viacnásobných prekladoch či ručných prepi-

soch starých bohosluţobných zvitkov a textov došlo k neúmyselným alebo úmy-

selným chybám, a preto chtiac-nechtiac
1
 musíme na Sväté Písmo Starého Záko-

na v istých prípadoch pozerať ako na literárno-historický pamätník. Preto sa 

Sväté Písmo snaţíme skúmať „kriticky“ za pomoci rôznych metód a k lepšiemu 

pochopeniu nám pomáhajú dejiny, archeológia, lingvistika, preklady a výklady 
                                                 
1
 Starozákonník Sväto- Tichonovského bohosloveckého inštitútu o. Genadij Jegorov vyjadruje 

ľútosť nad tým, ţe medzi pravoslávnymi teológmi je tak veľmi rozšírený názov, ţe 

k dnešnému štúdiu Biblie je potrebná biblická kritika. Niektorí priamo tvrdia, ţe v našej do-

be iba prostredníctvom biblickej kritiky je moţné dospieť k správnemu poznaniu a ţiaden 

normálny človek dnes nebude vysvetľovať Sväté Písmo tak, ako to robil sv. Bazil Veľký. 

(Pozri ЕГОРОВ, Г.: cit. dielo,. Москва 2004, s. 13). Myslím si, ţe práve duchovní správ-

covia na farnostiach pristupujú k výkladu Svätého Písma Starého Zákona podobne, ako to 

robil aj sv. Bazil Veľký. Neviem, či môţeme porovnať znalosti a exegetickú erudovanosť 

dnešných kňazov s práve spomenutým významným svätým otcom Cirkvi. Určite sa ani 

v najmenšom nemôţeme porovnávať s týmto známym exegetickým velikánom, ktorý nám 

zanechal svoje písomné diela ako napr. Šesť dní stvorenia sveta – v ruskom originály známe 

pod názvom Шестоднев a mnohé iné. Avšak kaţdý kňaz a kresťan v pravoslávnej Cirkvi 

pri čítaní starozákonných parimijí, apoštola či Evanjelií chápe tento biblický text ako po-

svätný a neomylný. A garanciou neomylnosti je Cirkev, v ktorej prebýva Svätý Duch, Otec i 

Syn. Kázeň pri bohosluţbách je vlastne istá forma exegézy. Srbský metropolita Amfilochij 

Radovič uvádza starozákonné cirkevné čítania tzv. parimijí počas syropustného týţdňa, po-

čas Svätej Päťdesiatnice, na rôzne sviatky a svätých a pri rôznych príleţitostiach. (Pozri 

АМФИЛОХИЙ, Р.: История толкования Ветхаго Завета. Москва 2008, s. 225-235). 
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Svätého Písma. Pod kritikou textu rozumieme práve ľudskú stránku tej alebo 

onej knihy, strany či konkrétneho verša Biblie.  

Známy predrevolučný ruský biblista profesor V. Rybinský 
1
 hovorí o tom, ţe 

kritika je nevyhnutný element všetkých vied a preto sa jej musí podriadiť aj bib-

listika. S prvotnou kritikou sa stretávame u Grékov, ktorí skúmali autentickosť 

Homérových diel. Právu tu boli vypracované akési prvotné úlohy, spôsoby 

a metódy textovej a literárnej kritiky.  

S istou formou biblickej kritiky sa stretávame aj u svätých Otcov. Napríklad 

porovnávanie originálneho biblického textu pri preklade Svätého Písma Starého 

Zákona z hebrejčiny do gréčtiny a následne do latinčiny nachádzame 

u blaţeného Hieronýma Stridonského
2
, ktorého nevnímame iba ako prekladateľa 

do latinčiny, ale aj ako exegétu. Hebrejčinu študoval tajne po nociach u výz-

namného rabína Bar Ananiáša. V betlehemskej jaskyni ukončil prácu, ktorú za-

počal v Ríme, kde overoval latinský preklad Starého Zákona podľa gréckeho 

textu Origenovej hexaply, ktorý našiel v cézarejskej kniţnici. Následne na to 

v sýrskej púšti začal prekladať Starý Zákon podľa originálu.  

V 16. storočí pri zrode, alebo lepšie povedané pri znovuzrodení biblickej kri-

tiky, stáli európski humanisti, ktorí ako je známe boli necirkevní vedátori, ktorí 

inklinovali skôr k pohanskej či ţidovskej viere. Ich záujem o starohebrejský ja-

zyk vznikol z dôvodu zoznámenia sa s učením ţidovskej kabaly. Preto hebrejský 

jazyk ako aj spôsob starozákonných komentárov sa učili u rabínov. To znamená, 

ţe do istej miery bola biblická kritika nasmerovaná proti kresťanom, ktorí inak 

vysvetľovali a chápali isté miesta
3
 v Starom Zákone ako ţidovskí exegéti.  

Postupne sa biblická kritika rozvinula u protestantov a to kvôli tomu, aby 

odvrhli pozostatky posvätnej a cirkevnej tradície a nahradili ju vlastnou tradí-

ciou. Známy výrok Martina Luthera „iba Písmo“
4
 bol protireakciou na prílišné 

sa opieranie o miestnu, regionálnu cirkevnú tradíciu, ktorá nebola v súlade 

s Posvätnou Tradíciou a dokonca bola v jasnom rozpore aj s učením Svätého 

Písma.  

V 19. storočí sa medzi pravoslávnymi ruskými biblistami objavili ľudia, kto-

rí boli za biblicko-kritické skúmanie Svätého Písma. Medzi nich patril aj známy 

profesor A. Kartašev
5
, ktorý tvrdil, ţe Sväté Písmo je bohoľudské dielo a my 

skúmame iba vďaka biblickej kritike práve jeho ľudskú a často nedokonalú 

stránku tohto diela. „Sväté Písmo nevzniklo diktovaním Boha pisárom – zapiso-

vateľom, a preto ţe nie sme monofyziti je nutná istá očista. Na Bibliu hľadíme 

ako na bohoľudské dielo a z tohto dôvodu k správnemu pochopeniu Svätého 

                                                 
1
 РЫБИНСКИЙ, В.: Библейская Ветхозаветная критика. Киев 1908, s. 3. 

2
 Pozri СТРИДОНСКИЙ, И.: Толкование Евангелия. Минск 2008, s. 10-21. 

3
 Najmä výpočty, miesto narodenia, proroctvá a všetko, čo sa týkalo ţivota Mesiáša.  

4
 Latinsky - Sola scriptura.  

5
 КАРТАШЕВ, А.: Ветхозаветная библейская критика. Париж 1947, s. 75. 
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Písma je nutná biblická kritika.
 1

 Známy teológ a biskup Michal Gribanovskij 

pripúšťal biblickú kritiku, avšak iba z apologetických
2
 dôvodov. Práve apologe-

tická literatúra vydávaná v 20. storočí zväčša za hranicami ZSSR obsahuje 

mnoţstvo zaujímavých biblických poznatkov, ktoré pomáhajú čitateľom kvôli 

zavádzajúcej ateistickej propagande
3
 v správnej orientácii. Aj dielo

4
 známeho 

ruského predrevolučného starozákonníka profesora P. Jungerova je napísané ako 

všeobecný historicko-kritický úvod do posvätných starozákonných kníh.  

Na záver by som chcel konštatovať. Väčšina pravoslávnych teológov je za 

biblicko-kritický spôsob skúmania Svätého Písma. Z pastoračnej praxe však 

jednoznačne vidíme, ţe najprv musíme naučiť počúvať a čítať Sväté Písmo ne-

kriticky ako Boţie Slovo, istú neomylnú Boţiu autoritu. Veľký problém 

v dnešnej uponáhľanej dobe spočíva v tom, ţe máme problém zobrať do rúk 

Sväté Písmo a aspoň minútu denne si z neho prečítať niečo potrebného a pouč-

ného. Preto odporúčam študentom najmä diaľkového štúdia PBF, aby sa so Svä-

tým Písmom zoznamovali aj vďaka CD nahrávkam, ktoré je moţné zakúpiť 

v rôznych cirkevných obchodoch alebo priamo v novinových stánkoch pri ces-

tovaní autom, prechádzkach s diskmenom na ušiach, či turistickom bicyklovaní, 

pri domácich prácach, i keď je to absolútne netradičný spôsob prijímania Sväté-

ho Písma. Samozrejme optimálny spôsob prijímania je v chráme na bohosluţ-

bách, postojačky, pri plnom sústredení ... Doba je však zlá a musíme sa pokúšať 

aj o iné spôsoby prijímania Svätého Písma do svojho vnútra. Pri kritickom skú-

maní Svätého Písma musia kňazi a najmä biblisti a teológovia dávať pozor, aby 

sa z ich článkov, kníh, vystúpení na konferenciách nestali nudní, vedeckí scho-

lastici, ktorí sa tak zahĺbia odborne do problémov, ţe obrazne povedané nevní-

majú okolitý svet, , a ţe človek v ich blízkosti je smädný a potrebuje iba „pohár 

vody“. Taktieţ znalosti rôznych jazykov hebrejčiny, gréčtiny, latinčiny či iných 

by nás mali privádzať k pokore pred „obrovským duchovným pokladom“, ktoré 

v sebe Sväté Písmo jednoznačne skrýva. Správna biblická kritika sa môţe robiť 

iba členmi Cirkvi a mala by sa robiť s vierou, láskou a pokorou. Ak sa stretneme 

s biblickou kritikou v dielach racionalistov a necirkevných ľudí môţe sa stať, ţe 

začneme spochybňovať Sväté Písmo ako také a prestaneme ho úplne čítať. Pa-

                                                 
1
 Tento názor zastáva súčasný pravoslávny peterburský starozákonnik prot. Alexander Soro-

kin. (Pozri СОРОКИН, А.: Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Киев 2003, 

s. 19-21; viď kapitolu: Nevyhnutnosť biblickej kritiky). 
2
  Pozri АНДРЕЕВ, И.: Православно христианская апологетика. New York 1965; porov-

naj: ЯСИНИЦКИЙ, Г.: Апологетика Библии. Посох 1937. 
3
 V bývalom ZSSR sa „biblická kritika“ uskutočňovala ateistami, ktorí sa pri vydávaní časo-

pisu „Veda a náboţenstvo“ snaţili poukazovať na rozpory v Biblii. Existencia tzv. Biblickej 

sekcie na ministerstve mala za úlohu spochybňovať učenie Cirkvi. Zaujímavé bolo to, ţe 

kvôli vyššie uvedenej mesačne vydávanej publikácii sa mnohí ľudia začali zoznamovať 

s učením Cirkvi a nestali sa ateistami, ale práve naopak stali sa kresťanmi.  
4
 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет. К. I.-II. Москва 2003.  

 

 



 24 

radoxne sa môţe však stať aj pravý opak
1
. Práve spochybňovanie tých či oných 

právd, ktorým sme sa od detstva učili vďaka rodičom, katechétom, kňazom nás 

bude nútiť študovať, aby sme sa dozvedeli, ako to vlastne skutočne je, a kde je 

pravda.  

 

                                                 
1
 Pozri KOSIDOWSKI, Z.: Čo rozprávali proroci. Bratislava 1985. Populárno-vedecká pub-

likácia, v ktorej autor pouţíva biblicko-kritický prístup k Svätému Písmu, pričom v nej na-

chádzame veľa zaujímavých novodobých archeologických nálezov.  




