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Literárne žánre Starého Zákona a hebrejská poézia 
 
Sväté Písmo Starého Zákona biblisti nazývajú veľkým úvodom do Nového 

Zákona. Sväté Písmo Starého Zákona bolo písané postupne istými Bohom vyvo-

lenými ľuďmi. Písmo – Starý Zákon je v podstate „kniţnica“ posvätných kníh, 

ktoré boli napísané v priebehu tisícročia, a to od 10. storočia pred Chr. takmer 

do narodenia Christa
1
. Prvým základným hermeneutickým princípom v Starom 

Zákone bola viera v Písmo ako Boţie Slovo, ktoré vyţaduje inakší prístup ako 

obyčajné ľudské literárne dielo
2
. Autori jednotlivých kníh boli zväčša proroci, 

kňazi a ţili v rôznych dobách, boli rôzneho spoločenského postavenia, ale odli-

šovali sa aj svojim vzdelaním. Slovo Boţie, keďţe ho písali ľudia, ktorí boli in-

špirovaní Duchom Svätým, je vlastne nielen Boţím, ale aj ľudským, a teda dá sa 

povedať, ţe je literárnym dielom a môţeme na neho nazerať a skúmať ho aj ako 

pamiatku starobylej literatúry
3
. Literárne ţánre sa vyvíjali počas mnohých stáro-

čí u národov, ktoré obklopovali Izrael. S typickou poéziou starého Orientu sa 

stretávame v egyptskej, akkadskej a fénickej literatúre. Preto aj v jednotlivých 

knihách Starého Zákona nachádzame rôzne ţánre
4
, ako napríklad: rodokmene, 

letopisy, príbehy, mýty
5
, eposy, ságy, epické zvestovania, kroniky panovníkov, 

rozprávky, zázraky
6
, hádanky

1
, plače - horekovania, satiru, poéziu, básne, afo-

                                                                                                                                                         

obsahujú elementy, ktoré sú podobné s exegézou Midraša. (Pozri ТОВ, Э.: Текстология 

Ветхаго Завета. Москва 2000, s. 122).  
1
 СТИЛИАНОПУЛОС, Т.: cit. dielo, Москва 2008.  

2
 ЕМЕЛЬЯНОВ, А.: cit. dielo. Москва 2009. s. 25. 

3
 Protestantský biblista Kristián Beker varuje pred súčasným kritickým skúmaním Biblie, kto-

ré toto dielo dostáva do pozície „exponátu archeologického múzea“ alebo iba ako spomien-

ku na starobylé literárne dielo. Poukazuje na to, ţe pohľad na autoritu Biblie ako ţivého hla-

su sa u niektorých členov cirkvi mení. Niektorí ju uznávajú iba vtedy, keď vyhovuje ich 

prianiam a túţbam, keď im ponúka východiská a uţitočné riešenie pri problémoch. 

V opačnom prípade ju neprijímajú.  
4
 МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 49-52. 

5
 „Keď sa ľudia začali mnoţiť na zemi a rodili sa im aj dcéry. Boţí synovia videli, ţe ľudské 

dcéry sú pekné, a brali si za ţeny všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch 

nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a ţiť bude stodvadsať rokov. V tých 

časoch, ba aj potom, keď synovia Boţí vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli ob-

rovia na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými muţmi za starodávna.“ (1Mjţ 6, 1-4). 

Posledná veta o hrdinoch a povestných muţoch za starodávna svedčí o vplyve gréckych mý-

tov na autora, ktorý spracovával tento starodávny biblický odkaz o skazenosti ľudstva. Kaţ-

dý epos o gréckom hrdinovi, ktorý bol zväčša – „poloboh“ sa končil rovnako, a to ţe ţil ke-

dysi dávno na Zemi a ľudstvo na jeho hrdinské skutky nikdy nezabudlo.  
6
 Pozri DILLARD, R.-LONGMAN, T.: Úvod do Starého zákona. Praha 2003, s. 16-17. 

V kapitole Dejiny a nadprirodzené javy tento autor píše: „Velkým problémem, zabývame-li 

se otázkou historie a Biblie, je výskyt nadpřirozených jevů. Zde záleţí především na predpo-

kladech vykladače. Ve Starém Zákoně čteme o keři, který hoří, ale oheň jej nestráví (2Mjţ 3, 

2), o oslici, která mluví (4Mjţ 22, 28-30) , o mrtvých, kteří oţijí (Ez 37, 1-14), o moři které 

se rozestoupí (2Mjţ, 14, 21-28), o slunci, jeţ se zastaví v polovině nebes (Joz 10, 14) atd. 

Pokud vykladač přistupuje k Bibli jako ke kterékoli jiné knize, to znamená, pokud ji vníma 

jako slovo psané z lidského hlediska nebo o lidských záleţitostech, pak je skepticismus na 



 29 

rizmy, filozofické traktáty, kázne, modlitby, hymny
2
, piesne

3
, pravidlá, závet

4
, 

pracovno-právne, či zákonodarné dokumenty. Biblickí autori, ktorí chceli oslo-

viť svojich súčasníkov pouţívali vyššie spomenuté literárne formy.  

Najväčší prínos pri skúmaní starozákonných ţánrov priniesol 

v pravoslávnom svete prof. I. S. Jakimov
5
, a taktieţ Alexander Meň. Na Západe

6
 

v minulom storočí to boli dominikánsky mních M. Ţ. Lagranţ
7
, A. Luazi

8
 

a mnoho ďalších. Zo súčasných biblistov sa danej problematike venuje bádateľ 

z Westministerského seminára z Filadelfie, Tremper Longman III.
9
. Biskup 

Dominik Duka
10

 delí literárne druhy na: poéziu, proroctvá, apokalypsu, reči 

a kázania, múdroslovia, právne texty
11

 a príbehy. Ako hlavné básnické formy 

udáva: hymnus, ţalospevy, náreky – pohrebné spevy, kráľovské ţalmy, „epické“ 

ţalmy, milostné básne, a iné druhy ţalmov. 

  

 

                                                                                                                                                         

místě. Avšak jiný vykladač, který připustí skutečnou existenci Boha a který věří, ţe Bůh je 

v Bibli posledním a hlavním činitelem, nebude mít potíţe nadpřirozené události v Bibli 

přijmout. Na tomto místě začína dialog mezi konzervativními a kritickými badateli. Konzer-

vativci si však musí dát pozor na tendenci Bibli přehistorizovat. Při výkladu některých kníh 

je třeba zmínit legitímní otázky literárního druhu. Proč jsou rozdíly mezi vyprávěním stej-

ných událostí v knihách Samuelových-Královských a Paralipomenon? Jaké je historické 

jádro Jóbova příběhu? Je Jonášův příběh historií, nebo podobenstvím?“ 
1
 Sud 14, 12-20. 

2
 Išlo o chválospevy Boha. Semita nikdy za dobrodenia neďakoval človeku, alebo Bohu. Ty-

pickou formou je výzva „Chváľte Jahveho“, „Chváľte Jeho meno“ (Ţ 48, 1-15).  
3
 Lamechova bojová pieseň (1Mjţ 4, 23-24) je najstaršou pamiatkou semitskej poézie, 

v ktorej nachádzame literárny útvar tzv. paralelizmus membrorum. Autor sa usiluje rôznymi 

slovami zvýrazniť tú istú myšlienku. (Pozri CAP, A.: Výklad na 4. – 11. kapitolu knihy Ge-

nezis. Prešov 2009, s. 40-41 - Elektronicky zdroj, www.pulib.sk. Mojţišova ďakovná pieseň 

(2Mjţ 15, 1-21) bola poďakovaním Bohu za záchranu po prechode Izraelitov cez Červené 

more.  
4
 Joz 23, 1-16. 

5
 Profesor Sankt - Peterburskej Duchovnej Akadémie (1847-1885). 

6
 Pápeţská encyklika z r. 1943 „Divino Afflante Spiritu“ bola venovaná súčasnému historic-

ko–kritickému štúdiu Svätého Písma.  
7
 Ţil v r. 1885-1938. Lagranţ bol zakladateľ Biblickej školy v Jeruzaleme a časopisu Revue 

Biblique. Presvedčivo dokázal, ţe v biblickej kritike vôbec nie je najdôleţitejšie to, aby sa 

hľadali argumenty, ktoré protirečia viere a Cirkvi.  
8
 Luazi ako vynikajúci filológ a exegéta prepadol kritickému extrémizmu a v r. 1908 bol vy-

lúčený z Rímskokatolíckej cirkvi, pretoţe stal na čele herézy modernistov. (Pozri 

СТИЛИАНОПУЛОС, Т., cit. dielo, s. 73).  
9
 Pozri vyššie uvedené dielo, ktoré bolo vydané v spoluautorstve s Raymondom Dillardom.  

10
 DUKA, D.: cit. dielo, s. 66-67. 

11
 Ešte pre Mojţišovými zákonmi je objavený Chamurapiho zákonník (r. 1700 pr. Chr.), no 

ešte starší bol sumerský zákonník Lipit Ištar a akkadský zákonník Ešnunnas. Ak sa odborne 

skúmajú vyššie spomenuté zákonníky, vidíme tu medzi nimi mnohé podobnosti a zhody. 

Mojţiš ako vzdelaný „egyptský princ“ určite vedel a poznal tieto zákonné normy a ich for-

mu, či štýl podania mohol pouţiť pri písaní zákonov, pravidiel a predpisov aj pre Izraelský 

národ. Niektoré dobré zákony mohol aj prebrať od okolitých národov.  
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Niektoré názorné literárne biblické ţánre: 

 

1. Rodokmene1
 – genealógie hebrejský toldót, alebo toledot boli zvyčajne 

strohé, praktické zoznamy bez akýchkoľvek literárnych ozdôb. Ich cieľom bolo 

jasne poukázať na pokolenie rodu, pričom najhlavnejší bol duchovný zmysel, čo 

bolo dôleţitejšie ako samotný historický fakt, ako napr. v prípade rodokmeňa 

Isusa Christa, ktorý pochádzal z pokolenia Dávida
2
.  

2. Zákony – hebrejský torót, od ktorého je odvodená aj Tóra – zákon t. j. 5 

kníh Mojţiša ako jeden celok. V hebrejskom kánone sa povaţuje Tóra za jednu 

knihu. Obsahujú náboţensko-morálne predpisy
3
, ktoré majú právny charakter 

a obsahujú aj trestný kódex
4
. Štýl je zväčša slávnostný, stručný avšak výstiţný. 

3. Poetický epos – je charakteristický obraznými výrazmi a hyperbolami
5
. 

Napr. Deborina pieseň
6
, alebo Jozueho, modlitba na zastavenie slnka

7
 

4. Epické príbehy – o patriarchoch, o obsadení Kanaánu, o sudcoch. Reálne 

historické fakty podávané vo forme príbehov. Ţivo zobrazujú konkrétnu osobu 

a udalosti. 

5. Fragmenty letopisov – udalosti opísané očividcami, napr. pochod Sin-

cheribovho vojska. V Svätom Písme sa objavujú preto, aby ľudí priviedli 

k pokániu. Chyby, ktorých sa kedysi v dejinách niekto dopustil majú mať pouč-

ný charakter. Obsahujú hodnoverné historické detaily a jazyk je strohý avšak 

dramatický. 

6. Prorocké kázne, modlitby a hymny – sú charakteristické pozdvihujúcim 

štýlom, ktorý je naplnený posvätnosťou a slávnosťou vlastnej bohosluţbe.  

7. Kultové pravidla8 – ide o smernice dané klerikom a laikom pre nábo-

ţenský a bohabojný ţivot.  

8. Ţalmy9 – hebrejský tehillím, čo znamenajú piesne chvál. Išlo pôvodne 

o spevník
10
, ktorý sa pouţíval v Jeruzalemskom chráme na bohosluţbách po ba-

bylonskom zajatí. Čo sa týka obsahu, Ţalmy rozlišujeme na mesiášske, kajúc-

ne
11
, oslavné

1
 a ďalšie. Profesor J. Heriban

2
 delí Ţalmy podľa literárnych druhov 

                                                 
1
 Pozri Rodokmeň praotcov od Adama po Noácha (1Mjţ 5, 1-32), rodokmeň Mojţiša a Árona 

(2Mjţ 6, 14-27).  
2
 Mt 1, 1-17.  

3
 2Mjţ 20, 1-17. 

4
 2Mjţ 21, 12-37; 22, 1-28. 

5
 Hyperbola – štýl, ozdoba zaloţená na zveličovaní vyjadrovacích prostriedkov. (Pozri Veľký 

slovník cudzích slov. S. Šaling a kol. Bratislava 2003, s. 516). 
6
 Sud 5, 1-31. 

7
 Joz 10, 12-13. 

8
 2Mjţ 34, 18-25; Celá tretia kniha Mojţišova – Levitikus je vlastne plná pravidiel 

o obetovaní, chorobách, čistých a nečistých zvieratách, desiatkach, sľuboch, posvätných 

chleboch, sviatkoch a obsahuje aj hygienické predpisy.  
9
 Pozri ЮНГЕРОВ, П.: Вероучение Псалтыри. Пролог 2006.  

10
 Nový biblický slovník. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 1170.  

11
 Ţ 51, 1- 21. V cirkevnoslovanskom texte je tento ţalm označený ako 50.  
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hov na: chválospevy, ţalospevy, kolektívne ţalospevy, individuálne ţalospevy, 

vďakyvzdania, kráľovské ţalmy, blahoslavenstvá, sapienciálne ţalmy, preklína-

júci ţalmy, historické ţalmy a kultové ţalmy. 

9. Listy mudrcov – hebrejský sofrím a chachamím – označujúcich znalcov 

zákona a mudrcov
3
. Čo sa týka štýlu a vyjadrovania ide o kaţdodennú ľudskú 

múdrosť, ktorú ľudia na Východe beţne pouţívali. Niektorí mudrci sa neodvo-

lávali na Zákon a obetovanie
4
, iní to zasa povaţovali za prioritu

5
. Medzi listami 

mudrcov treba vyčleniť istý druh podobenstiev, ktoré sa v hebrejčine nazývali 

pojmom „mašál“. Išlo o aforizmy na ţivot a vieru. Len v ojedinelých prípadoch 

sa podobenstvo Starého Zákona vyjadrovalo vo forme príbehu
6
.  

10. Midraš - poučné rozjímania a príbehy, ktoré sú ilustráciou takého, alebo 

onakého náboţenského učenia. Tento ţáner sa objavuje na konci Starého Záko-

na, pričom jeho charakteristický štýl nachádzame napríklad v knihe Tobiáš. Nie 

náhodou kniha Tobiáš sa v pravoslávnom kánone nachádza medzi poučnými 

knihami.  

11. Apokalyptické listy – ide v podstate o obdobie, ktoré predpovedajú 

proroci. V týchto listoch sa rozoberajú tajomstvá dejín z pohľadu Boţej prozre-

teľnosti, za pomoci mystických symbolov, náznakov, obrazov, zápas a boj me-

dzi Dobrom – Bohom a Zlom - Diablom. S prvkami apokalyptiky sa stretávame 

najskôr u proroka Ezechiela
7
, a následne klasický vzor nachádzame v knihe pro-

roka Daniela
8
. V tomto smere nachádzame mnoţstvo takéhoto druhu literatúry aj 

v starozákonných apokryfoch
9
.  

 
Hebrejská poézia je náboţenskou umeleckou tvorbou. Náboţenstvo dáva 

osobnému ţivotu Izraelitu zvláštnu silu
10

 a tvorí základ Izraelského štátu, pričom 

je zároveň dušou národného ţivota
11

. Myslenie Izraelitu je v podstate teocentric-

ké
12

- všetko, čo existuje, začína a končí s Bohom. Veľká časť spisov Starého 

Zákona sú básnické skladby. Dokonca celé knihy boli napísané vo veršoch, a to: 

Ţalmy, Príslovia, Jób, Pieseň piesní, Náreky, Kazateľ, Kniha Múdrosti. Hebrej-

ská poézia je natoľko ovplyvnená myšlienkou na Boha a preniknutá hlbokým 

náboţenským citom, ţe si zaslúţila a získala osobitné miesto vo svetovej litera-

túre.  

                                                                                                                                                         
1
 Ţ 66, 1-20. 

2
 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 998-999. 

3
 Išlo podľa všetkého o duchovných vodcov. 

4
 Napr. kniha Prísloví, Jób, príbeh o Jozefovi z prvej knihy Mojţišovej.  

5
 Napr. Ţ 119, 1 -176.  

6
 Napr. Jótámovo podobenstvo o tom ako si kvety zvolili za kráľa bodliak. (Sud 9, 7-15). 

7
 Ez kapitoly 38-39.  

8
 Daniel kapitoly 7-12. 

9
 Apokalypsy Abraháma, Eliáša, Mojţiša.  

10
 ОЛЕСНИЦКИЙ, А.: Рифм и метр ветхозаветной поэзии. Москва 2005, s. 245. 

11
 ЕЛЕОНСКИЙ, Н.: О древнееврейской священной поэзии. Москва 2005, s. 413. 

12
 Boh je stredobodom vesmíru. Teocentrizmus je protikladom antropocentrizmu, ktorý vy-

zdvihuje človeka a kladie ho do stredobodu vesmíru.  
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Na rozdiel od antickej, či súčasnej poézie pre starozákonnú biblickú poéziu 

nie je charakteristický strohý rytmus
1
. Hlavnou črtou, ktorú si všimne kaţdý pri 

beţnom čítaní je paralelizmus2. V ţidovskej terminológii ide o básnický útvar 

tzv. „mašal“. Niektorí autori ho definujú ako „paralelizmus membrorum“, čiţe 

„paralelizmus“, ktorý sa opakuje, aby si čitateľ skôr zapamätal hlavnú myšlien-

ku. Poznáme príslovie „opakovanie je matka múdrosti“, ktoré zvlášť platí 

v tomto prípade. Paralelizmus je podstatnou formou hebrejského verša 

a môţeme tieţ povedať, ţe je charakteristickou črtou hebrejskej poézie. Parale-

lizmus je tieţ jazyková ozdoba, ktorú nájdeme niekedy aj v kontexte prózy
3
. 

Myšlienka sa vyjadruje podobnými, alebo úplne odlišnými slovami. Preto hovo-

ríme tieţ o synonymnom, antitetickom a syntetickom paralelizme
4
. Prof. Jozef 

Heriban
5
 pridáva ešte štvrtý, a to klimaxový, čiţe vzostupný paralelizmus. Prot. 

Alexander Meň
6
 poukazuje taktieţ na tzv. symetrický paralelizmus, pretoţe oba 

verše, alebo skupina veršov majú spoločnú nadväznosť a tvoria celok. Znalosti 

pravidiel a zákonov tejto posvätnej poézie nás privádzajú k úplnému pochopeniu 

zmyslu Svätého Písma
7
.  

 

Napr. „Čuj! Ktosi volá:  

Na púšti pripravte cestu Pánovi.  

Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! 

Kaţdá dolina nech sa zdvihne 

a kaţdý vrch a kopec zníţi; 

čo je kopcovité, nech je rovinou,  

a čo hrboľaté, níţinou.“ (Iz 40, 3-4) 

 

1. Synonymný, čiţe zhodný paralelizmus: súbeţný druhý polverš vyjadruje 

rovnoznačnými slovami – synonymami myšlienku, vyjadrenú v prvom polverši, 

napr.  

 

„Nebesia rozprávajú o sláve Boha 

a obloha hlása dielo jeho rúk.“ (Ţ 19, 1). 

 

2. Antitetický čiţe protikladný paralelizmus: druhý polverš vyjadruje proti-

klad – antitézu myšlienky prvého polverša, napr.  

 

                                                 
1
 МЕНЬ, А.: Как читать Бибпию I., s. 52. 

2
 Paralelizmus – 1. súbeţnosť; paralelnosť. 2. obdoba; 3. literárne prirovnanie, v ktorom sa 

obraz i vec kladú jednoducho vedľa seba. (Pozri Veľký slovník cudzích slov. cit. dielo, s. 

930). 
3
 DILLARD, R.-LONGMAN, T.: cit. dielo, s. 21. 

4
 DUKA, D.: cit. dielo, s. 67. 

5
 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 912-914 a 1180-1181. 

6
 МЕНЬ, А.: Как читать Бибпию I. s. 52. 

7
 ИВАНОВ, С.: Библейская стилистическая симетрия. ЖМП 1981. Н 7. s. 70. 
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„Tichých sa Pán ujíma,  

ale hriešnikov poniţuje.“ (Ţ 147, 6). 

 

3. Syntetický, čiţe skladný paralelizmus: hlavná myšlienka prvého polverša 

je v rovnobeţnom polverši zhrnutá a doplnená, napr.  

 

„Spievajte Pánovi pieseň novú; 

spievaj Pánovi, celá zem!“ (Ţ 96, 1). 

 

4. Klimaxový, čiţe vzostupný: druhý polverš, alebo viaceré polverše sa roz-

víjajú stupňovaním, teda zosilňovaním, myšlienkový obsah prvého polverša, 

napr. 

  

„Vzdávajte Pánovi, synovia Boţí,  

vzdávajte Pánovi slávu a moc.  

Vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena,  

v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.“ (Ţ 29, 1-2). 

 

 




