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Izagogika, exegetika a hermeneutika Starého Zákona 
 

„Biblia bola v kaţdej dobe, a aj v súčasnosti večne ţivým slovom a nikdy 

nebola mŕtvou knihou. Kaţdá doba, kaţdé hnutie, kaţdá individualita vniesla do 

Svätého Písma svoj jedinečný vklad...“
1
 Súčasných pravoslávnych biblistov – 

„staro zákonníkov“ môţeme deliť do dvoch skupín. Na takých, ktorí prezentujú 

tri stupne štúdia Svätého Písma, rovnaké aké pouţívame v tomto príspevku, a na 

tých, ktorí hovoria o dvoch etapách štúdia Svätého Písma. Do prvej skupiny pat-

ria: prot. Alexander Sorokin
2
 a prot. Rostislav Snigirev

3
. Do druhej skupiny pat-

ria biblisti „staro zákonníci“, ktorí exegézu a hermeneutiku kladú na rovnakú 

úroveň. Do tejto skupiny patrí uţ nebohý prot. prof. Alexander Meň
4
, prot. Ale-

xander Jemeljanov
5
 a prot. prof. Teodor Stilianopulos

6
. K tomu, aby záujemca 

o Sväté Písmo Starého Zákona správne pochopil tento posvätný text sa musí na-

učiť pracovať s biblickým textom na rozličných úrovniach. Preto je potrebné 

porozumieť vyššie uvedeným trom úrovniam štúdia, ktoré sa pokúsime vysvet-

liť.  

Izagogika je to prvá teologická disciplína, ktorá metodologicky predchádza 

exegetike. Uvádza nás do problematiky Svätého Písma a je odvodená z gréckeho 

slovesa - termínu – ειζ-άγω – isago, čo znamená uvádzať alebo privádzať. Ide 

o prvú úroveň, ktorú by mal záujemca o hlbšie poznanie Svätého Písma zvlád-

nuť. Väčšina
7
 izagogických prác súčasných biblistov na Slovensku i v Čechách, 

ale aj zahraničné preklady
8
 sú pomenovávané – nazvané Úvodmi do Starého 

Zákona. S rovnakým pomenovaním sa zväčša stretávame aj v ruskom
9
 biblic-

                                                 
1
 Pozri DOHMEN, Ch. – STEMBERG, G.: Hermeneutika ţidovské Bible a Starého Zákona. 

Vyšehrad 2007, s. 32. 
2
 Pozri СОРОКИН, А.: cit. dielo, s. 27. Prot. Alexander Sorokin je absolvent Sankt-

Peterburskej duchovnej akadémie, ktorú ukončil r. 1995. Je kandidátom bohoslovia.  
3
 Pozri СНИГИРЕВ, Р.: Священное Писание Ветхаго Завета. s. 49-50. Tento autor ako 

tretí stupeň štúdia namiesto hermeneutiky spomína biblickú teológiu.  
4
 Pozri МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 42-43. Porovnaj МЕНЬ, A.: Как читать Бибпию I.. s. 48-

51. 
5
 Pozri ЕМЕЛЬЯНОВ, А.: cit. dielo, s. 9-10. Vedúci katedry Biblistiky na Pravoslávnej Svä-

to-Tichonovskej humanitárnej univerzite v Moskve.  
6
 Pozri СТИЛИАНОПУЛОС, Т.: cit. dielo. Pozri zvlášť kapitoly 3.-7. Hermeneutika : Viera, 

rozum a Cirkev. Otcovia cirkvi a Sväté Písmo. Súčasná biblická veda. Hermeneutická otáz-

ka I. kritický pohľad. Hermeneutická otázka II. ekumenický pohľad. Otec Teodor Stiliano-

pulos je profesorom Nového Zákona na pravoslávnej fakulte Svätého Kríţa v Brookline. 

Porovnaj ČERMÁKOVÁ- POPESCOVÁ, M.: Pravoslávna interpretace Písma Svatého pod-

le Jeana Brecka. In: Pravoslávny teologický zborník XVI (1), Prešov 1992, s. 82-86. 
7
 BÁNDY, J.: Úvod do exegézy Starej zmluvy. Bratislava 2002. DUKA, D.: cit. dielo, Praha 

1992. JANEGA, Š.: cit. dielo, Bratislava 1989.  
8
 DILLARD, R.-LONGMAN, T.: cit. dielo.  

9
 Pozri СОРОКИН, А., cit.dielo. Porovnaj ЮНГЕРОВ, П.: cit. dielo K1-2. Prof. P. Jungerov 

nazýva svoje dielo v podnázve tieţ Všeobecne historicko-kritickým úvodom do posvätných 

starozákonných kníh. Iba otec protojerej Alexander Meň (1935-1990) ponecháva jednej zo 
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kom prostredí. V súčasnosti najviac pouţívanými synonymami izagogiky je 

úvod do Svätého Písma alebo historická kritika
1
. Izagogika obsahuje všetky 

vedné disciplíny, ktoré nám pomáhajú pochopiť autora, čas a prostredie, 

v ktorom bola napísaná Biblia vo všeobecnosti, a taktieţ kaţdá jej kniha zvlášť. 

Pomocné disciplíny, ktoré nás uvádzajú k pochopeniu problematiky sú biblické 

dejiny, biblická archeológia, biblický zemepis, politika, religionistika, porovná-

vacie bohoslovie, kultúra, biblická filológia – lingvistika a biblické jazyky - heb-

rejský, aramejský, grécky. 

V uţšom slova zmysle všeobecný úvod sa zaoberá problematikou posvätnos-

ti textu a je inšpiráciou Svätým Duchom, pravosti a neporušenosti textu, kánonu 

Písma Svätého, prekladmi, apokryfmi, kódexmi, literárnymi ţánrami, počtom 

a delením kníh SZ a NZ.  

Exegetika je to druhá teologická disciplína, ktorá posúva záujemcu 

o poznanie Svätého Písma o trochu ďalej. Ide o druhú úroveň, kde záujemca 

pracuje nielen s biblickým textom, ale aj s jeho výkladom. Termín exegéza – 

grécky εξήγηζιρ - exigisis, ktorý beţne pouţívame pri výklade Svätého Písma 

má grécky pôvod – εξ – ηγέομαι – exigéome, a znamená vyvádzať, ukazovať, 

vysvetľovať, objasňovať. Tak ako je potrebné vysvetliť a správne pochopiť pra-

voslávnu bohosluţbu, či ikonu, podobne je treba pristupovať k Biblii, ktorá je 

svetom rôznorodých myšlienok, tradícií, prísloví, obrazov, podobenstiev, sym-

bolov a jazykov. Autori Biblie ţili vo veľkých pradávnych civilizáciách akými 

boli Egypt, Babylon, Asýria, Fenícia, ktoré zanikli ešte pred príchodom Christa, 

avšak stali sa kultúrno-historickým a duchovným základom Starého Zákona.  

Hermeneutika má pomôcť prekonať mnoţstvo prekáţok na ceste 

k spontánnemu pochopeniu pôvodnej biblickej pravdy. Je potrebné brať do úva-

hy: 

1. Obrovský časový posun medzi autorom, ktorý originálny text posvätnej 

knihy napísal a čitateľom
2
, či poslucháčom,

3
ktorým ju adresoval. 

2. Kultúrnu a duchovnú priepasť, ktorá vznikla medzi starozákonnými Ţid-

mi a súčasnou civilizáciou. Kaţdý človek vníma realitu cez uhol pohľadu vlast-

                                                                                                                                                         

svojich najobsiahlejšej monografii názov Izagogika, ktorú venuje študentom seminárii , fa-

kúlt religionistiky a celkovo záujemcom o Starý Zákon.  
1
 Pozri ЕМЕЛЬЯНОВ, А.: cit. dielo, s. 9. Pozri taktieţ: KESICH, V.: Pravoslávna cirkev 

a biblická interpretácia. In: Pravoslávny teologický zborník XVII (2), Prešov 1994, s. 140-

147.  
2
 Posvätná kniha Starého Zákona sa čítala ako liturgický text predovšetkým kňazmi 

v prenosnom svätostánku a neskôr v Jeruzalemskom chráme či na hore Gerazim, kde Sama-

ritáni mali postavený svoj chrám a z celkového počtu uznávali iba Tóru – Päť kníh Mojţi-

šových. Starozákonné duchovenstvo – leviti, kňazi, veľkňaz – boli vzdelaní a mohli národu 

čítať tieto knihy.  
3
 Beţný, prostý národ v tom čase, napr. počas putovania do zasľúbenej zeme, bol negramotný 

a nevzdelaný. Predsa otroci v Egypte nemali právo na vzdelanie. Najvzdelanejším bol Moj-

ţiš, ktorému sa dostalo toho najlepšieho vzdelania na faraónovom dvore ako „adoptované-

mu“ synovi faraónovej dcéry. Preto sa v Izraelskom národe všetko, čo povedal Mojţiš, 

uchovávalo ústnou tradíciou a neskôr to bolo zapísané. 
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nej kultúrnej tradície a osobnej skúsenosti. Ak budeme ignorovať fakty, ţe bib-

lické etnikum bolo pod vplyvom kultúry a náboţenstva okolitých pohanských 

národov, nepochopíme správne slová a skutky biblických osobností. 

3. Jazykovú bariéru, ktorá je ďalšou prekáţkou k správnemu pochopenia 

biblického textu. Biblia bola napísaná v hebrejčine, aramejčine a gréčtine a ide o 

úplne cudzie jazyky, čo sa týka štruktúry, jazykových zvratov, slovných spojení 

a fráz, neţ akým je slovenčina. Vieme ako ťaţko sa do iných jazykov prekladajú 

frázy. Vetu v slovenčine „Muţ spoznal – poznal ţenu“ napríklad chápeme ako 

zoznámenie sa muţa a ţeny. V biblickej terminológii
1
 však znamená intímny 

pomer manţelov. 

Hermeneutika je tretia teologická disciplína, ktorá je veľmi úzko spätá 

s exegetikou. Niektorí pravoslávni biblisti ako napr. A. Meň, T. Stilionopulos, či 

A. Emeljanov exegézu povaţujú za súčasť hermeneutiky. Grécky pojem 

επμηνεία – erminia A. Meň
2
 sa chápe ako vysvetlenie, interpretovanie a A. So-

rokin
3
 prekladá grécke slovo επμηνεΰω ako vykladať, vysvetľovať, či prekladať. 

Ak sa biblická exegéza bezprostredne zaoberá vysvetľovaním posvätných tex-

tov, tak hermeneutika stanovuje pravidlá a metódy exegézy.  

1. Bibliu čítame a študujeme ako Boţie Slovo, nie pre uspokojenie túţby po 

poznaní
4
, alebo preto, aby sme sa upevnili vo viere a skvalitnili vlast-

ný duchovný ţivot.  

2. Vysvetľovanie má byť v súlade s vieroukou 
5
– dogmami a učením Cirkvi.  

3. Starý Zákon je najlepšie pochopiť a oceniť iba z pohľadu Nového Zákona.  

4. Je veľmi dôleţité brať do úvahy starozákonné komentáre svätých Otcov. 

Pre „pravoslávneho biblistu sú obzvlášť cenné, avšak treba brať do úvahy aj 

rôznorodosť výkladov a odlišnosť názorov svätých Otcov. Ţiadneho zo svätých 

Otcov nemôţeme automaticky poloţiť na roveň Tradície Cirkvi. Pravoslávni 

biblisti plným právom usmerňujú svoju pozornosť aj na bohosluţobné texty a 

liturgicko-ikonografický výklad Starého Zákona. Usilujú sa vysvetliť všeobecne 

platnú, v Cirkvi uchovávajúcu sa exegetickú tradíciu a oddeľujú ju od neskor-

ších, cudzích, a náhodne udomácnených elementov“. 
6
 

5. Exegéze predchádza kritika textu, čím chápeme vedecké a literárne skú-

manie biblického textu. Podľa biskupa Inocenta Chersonského je treba spoznať 

tie pramene, ktoré uchovávajú Boţie Zjavenie. Treba však preskúmať a preveriť 

                                                 
1
 Pozri „Potom Adam poznal svoju ţenu Evu; ona počala a porodila Kaina.“ 1Mjţ 4, 1. 

2
 Pozri МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 43. 

3
 Pozri СОРОКИН, А.: cit. dielo, s. 27. 

4
 Túţba po poznaní by nemala byť hlavným dôvodom, ktorý nás vedie k štúdiu Svätého Pís-

ma. Avšak kaţdé pravidlo má aj svoje výnimky. Môţe sa však stať aj to, ţe túţba po pozna-

ní nás môţe postupne priviesť aj k lepšiemu spoznaniu Boha a Jeho vôle a následne nás to 

priblíţiť aj k človeku, k viere a duchovnému ţivotu.  
5
 Ak by hermeneutika bola v rozpore s učením Cirkvi, v takomto prípade môţeme dôjsť 

k neuveriteľným, fantastickým a špekulatívnym biblickým záverom, ktoré veriacemu člove-

ku sú skôr na škodu neţ úţitok.  
6
 СОВЕ, Б.: In: МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 43. 
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pravdivosť prameňov, hodnovernosť ich svedectiev a potrebujeme spoznať ná-

boţenskú pravdu, ktorá z nich vyteká.  

 




