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TARGUMY 

 

Starý Zákon bol prvou knihou v dejinách ľudstva, ktorá bola preložená 

do cudzieho jazyka, tvrdí Alexander Meň1, a preto dávne preklady majú veľký 

význam, aby sme čo najlepšie pochopili pôvodný biblický text.  

Hebrejský termín „targum“2 znamená aramejský preklad alebo parafrázu 

niektorej časti Starého Zákona3. Išlo vlastne o obdobie po babylonskom zajatí – 

538 pred Chr. za čias Ezdráša a Nehemiáša4, keď prostí babylonskí a 

palestínski židia prestali rozumieť starohebrejčine a biblickému textu v 

originály, ktorý sa stal jazykom zrozumiteľným iba pre kňazov, vzdelancov 

a pisárov. Bohoslužby prebiehali v tom čase v znovuobnovenom 

Jeruzalemskom chráme, kde sa čítalo aj Božie slovo.  

Starohebrejčina bola v tom čase vytláčaná aramejčinou5, ktorá bola 

zrozumiteľná pre širokú ľudovú verejnosť6 a preto na bohoslužobné – 

synagogálne účely boli robené preklady, alebo lepšie povedané výklady 

Svätého Písma Starého Zákona v aramejčine. Niektorí autori7 poukazujú na to, 

že v predazijskej časti Perzskej ríše sa stala aramejčina štátnym jazykom. Pri 

synagógach boli zriaďované učilištia pre výchovu židovských detí, ktorej 

                                                 
1 МЕНЬ, А., Исагогика. s. 32. 
2 „targumim“ – množné číslo. 
3 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol., s. 1020. 
4 „Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel: tak pochopili čo sa 

čítalo“ Neh 8, 8. Podľa Talmudu hebrejský pojem „meporasch“ na danom mieste označuje 
odlišný a jasný výklad. Ako udáva Lopuchin, zákon sa vtedy prekladal do aramejčiny. 
Pozri: ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т 1., s. 266. 

5 Prof. P. Jungerov kladie chaldejský a aramejský jazyk na rovnakú úroveň ako keby 
chaldejčina bola synonymom aramejčiny. Pozri: ЮНГЕРОВ, П., Введение в ВетхийЗавет. К. 
I. Москва 2003, s. 294.  

6 BÁNDY, J., Úvod do exegézy..., s. 26. 
7 BIČ, M., Ze světa Starého zákona II., s. 581. Aramejčinu a jej galilejský dialekt považujú 

niektorí odborníci za materský jazyk Isusa Christa. Pozri: DUKA, D.: Úvod do Písma Svatého 
Starého Zákona. Praha 1992, s. 24. 
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súčasťou bola náboženská výchova, ktorá spočívala v dlhom a veľmi presnom 

učení sa Svätého Písma1. Na synagogálnych bohoslužbách bol najprv zo 

zvitku prečítaný hebrejský text a preklad bol prednesený naspamäť. Aj 

takýmto spôsobom bol naznačovaný odstup medzi pôvodinou a prekladom. 

Každá synagóga mala svojho metargumana2 – tlmočníka, z toho dôvodu sa 

zachovalo množstvo rôznych targumov, ktoré sa medzi sebou dosť odlišovali. 

Prekladateľ nepoužíval písaný text, ani nesmel pozerať do zvitkov Tóry, aby 

sa nemohlo povedať, že v Zákone je obsiahnutý aj preklad a preto prekladať, 

alebo lepšie povedané tlmočiť mohol aj slepec3, ktorý ich ovládal naspamäť. 

Čosi podobné sa na druhej strane udialo u Židov v egyptskej diaspore, 

kde kvôli neznalosti hebrejčiny potrebovali preložiť Sväté Písmo do 

zrozumiteľného jazyka, ktorým bola gréčtina. Preto Židia Septuagintu, Akilov, 

Simachov a Teodotionov, t.j. všetky grécke preklady Starého Zákona, zahrňujú 

do kategórie targumov, ako aj ďalšie preklady do ďalších jazykov sýrskeho, 

arabského, koptského, etiópskeho, arménskeho, gruzínskeho a gótskeho.  

 

Najstaršie zachované targumy babylonskej diaspóry:  

1. Onkelosov targum – na Tóru, ktorý dostal názov podľa autora, žida 

Onkelosa, ktorý ho napísal pravdepodobne v 2.-3. storočí po Chr. Babylonský 

talmud, hovorí o ňom, že bol príbuzným rímskeho cisára Títa a žiakom 

a priateľom Gamaliela, čím takýto údaj posúva dielo do 1. storočia po Chr.  

                                                 
1 „Každé písmo, vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať 

v spravodlivosti“ 2 Tim 3, 16.  
2 V Talmude je zmienka, že tak, ako ľudia dostali Zákon na hore Sinaj prostredníctvom 

Mojžiša, aj v synagóge musí byť prostredník – vykladač, exegéta ktorý sa nazýva amorah, 
turhamon, meturhamon. Talmud obsahuje veľa inštrukcií a pravidiel, o ktoré sa mali 
opierať títo vykladači a tlmočníci. ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 295. 

3 DOHMEN, Ch. – STEMBERG, G., Hermeneutika židovské Bible, s. 79. 
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2. Jonatánov targum1 – na prorokov zo 4. storočia po Chr.  

 

Najstaršie zachované targumy palestínskej diaspóry:  

1. Palestínsky targum – na Tóru zachoval sa v troch verziách. Kompletný 

je iba targum Neofiti I. z 3. storočia po Chr.. Neúplné fragmenty 

z palestínskeho targumu nachádzame v káhirskej geníze.  

2. Jeruzalemský targum I. a II., nazývaný tiež nesprávne ako 

pseudoJonatanov targum. 

3. Targum na knihu Jób, Žalmy, Príslovia, Paralipomenon, – najdené 

v Kumráne.  

4. Targumy na päť zvitkov – megillot – Rut, Ester, Kazateľ, Pieseň Piesní, 

a Plač Jeremiáša.  

 

 

                                                 
1 Niektorí ho pomenovávajú ako Targum Jónatan ben Uzziel. 


