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SAMARITÁNSKY PENTATEUCH 

 

Samária bolo hlavné mesto severného Izraela. Samaritáni ako 

potomkovia niekdajšieho severného Izraela sa v r. 721 pred Chr. asimilovali 

s asýrskymi prisťahovalcami a neochránili vieru v jediného Boha pred 

pohanským polyteizmom1. Samaritánska náboženská obec, žijúca v Nabluse 

v oblasti strednej Palestíny, si zachovala vo svojom posvätnom kánone iba 

„jedinú zákonodarnú knihu“ Starého Zákona - a to starú hebrejskú Tóru. Tá 

bola napísaná starým a málo upraveným kanaánskym písmom. Židia po 

babylonskom zajatí si osvojili aramejčinu, ktorá sa stala základom dnešného 

hebrejského písma, ktoré je kvadratným2 typom písma.  

Jeruzalem bol hlavným mestom južného Izraela, pričom najposvätnejšie 

miesto, kde mali Židia uspokojovať svoje náboženské potreby, bol 

Jeruzalemský chrám. Jeruzalemská náboženská obec kládla dôraz na to, že 

obete sa môžu prinášať iba v Jeruzalemskom chráme. Avšak Samaritáni 

zastavali opačný názor. Vybudovali svoj chrám na hore Gerazim3, ktorý im 

Židia vo vojne r. 128 pred Chr. za Hyrkana I. zbúrali. Napätie medzi Židmi 

a samaritánmi sa zavŕšilo tým, že sa obe strany uzavreli do seba. 

U samaritánov to znamenalo okrem iného aj odmietnutie všetkých posvätných 

kníh okrem Tóry, ktoré zdôrazňovali prvenstvo pokolenia Judu a Dávida. 

                                                 
1 DOUGLAS, J. a kol. Nový biblický slovník, s. 896-897. 
2 BIČ, M.: cit. dielo II., s. 579. 
3 O chráme na hore Gerazim je zmienka v rozhovore Isusa so Samaritánkou. „Naši otcovia 

vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde treba vzývať Boha. 
Odpovedal jej Isus: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaléme 
nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo neznáte: my vzývame čo známe: lebo spasenie je zo Židov. Ale 
prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde: veď aj Otec 
takýchto ctiteľov chce mať“ Jn 4, 20-23. 
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V odborných publikáciách je tento dokument známy tiež pod názvom 

Samaritánska Tóra, Samaritánus alebo v skrátke Smr1, alebo prasamaritanská 

Tóra2. Ide o jednu z najstarších písomných pamiatok, ktorá je redakciou 

starohebrejského textu Mojžišových kníh, - dosť sa odlišovala od mazoretskej 

redakcie. Ide o dokument - prameň, ktorý nám umožňuje najlepšie skúmať 

otázku samaritánskej religiozity a tiež  lingvistiky: zvláštnosti a osobitosti 

samaritánskeho dialektu3,  taktiež je dôležitý pre skúmanie histórie textu 

hebrejskej Biblie4.  

Čo sa týka doby jej vzniku, nie je možné ju presne určiť, ale predpokladá 

sa, že dielo vzniklo v období panovania Alexandra Veľkého5, alebo niekedy 

v období 4. – 2. storočia pred Chr.  

Existuje názor6, že na podnet samaritánskeho kňaza Natanaela bola 

Samaritánska Tóra napísaná v 20. roku pred Chr..  

Rukopis Samaritánskej Tóry bol objavený r. 16167 v Damašku istým 

Pietrom Della Vallesom. Rukopis sa dnes označuje ako Kódex B a vznikol 

okolo r. 1345 po Chr.8. Od kanonického hebrejského textu sa našli odlišnosti 

asi v 6000 prípadoch väčšinou pravopisných. V 2000 prípadoch však 

nachádzame zhodu v porovnaní so Septuagintou. V samaritánskej recenzii 

Tóry sa nachádzajú chronologické odchýlky napr. času, kedy Židia prebývali 

v Egypte. Taktiež všetky zjavenia Boha – Jahveho sa v tomto diele opisujú ako 

                                                 
1 BÁNDY, J.: Úvod do exegézy... s. 21. 
2 ТОВ, Э.: Текстология Ветхого Завета, Москва 1989, s. 74-75.  
3 РЫБИНСКИЙ, В., Самаряне. Обзор источников для изучения самарянства . История и 

религия самарян, Москва 2005, s. 72. 
4 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 21. 
5 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, . К. I., s. 215. 
6 VESELINOVIČ, S.: Lekcie iz Svetego Pisma. Zakonske knige St. Zaveta, Beograd 1908, s. 36-

37.  
7 DUKA, D., cit. dielo, s. 26. Tento autor v svojom diele udáva nesprávny dátum 1916, ktorý 

vznikol pravdepodobne preklepom.  
8 TRSTENSKÝ, F.: Kumrán a jeho zvitky, Svit 2009, s.172.  
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zjavenia anjelov, a to aj v takých prípadoch, keď sa v starožidovskom texte 

priamo hovorilo o Jahvem1. Prof. Olesnickij2 poukazuje, že v Samaritánskom 

Pentateuchu z 1. storočia pred Chr. sa meno Božie - tetragram JHVH 

nahradzuje slovom „aschima“ t.j. meno, čím poukazuje na to, že Božie meno 

sa nevyslovuje a nepíše, aby nedošlo k jeho znesväteniu. 

Podľa samaritánskej tradície3 v čase panovania cisára Hadriana, t.j. 

začiatkom 2. storočia po Chr., existovalo u samaritánov množstvo literatúry, 

a to hymny, chronologické tabuľky, posvätné anály, kniha budúceho života 

a ďalšie4. V samaritánskej kronike El-Tholidoth sa dozvedáme, že v období od 

Adama do Mojžiša dostali praotcovia tri knihy: 1. Kniha vojen, 2. Kniha 

astronómie a 3. Kniha znamení.  

Okrem hebrejského znenia Samaritánského targumu poznáme aj 

preklady do gréčtiny tzv. Σαμαρειτικον, aramejčiny a arabčiny. 

Existujú názory opierajúce sa o Abulfatovu kroniku5, že za čias 

egyptského kráľa Ptolemaja I. samaritáni urobili preklad zákona do gréčtiny, 

a to ešte pred prekladom Septuaginty6. Texty samaritánskeho pentateuchu sa 

našli pri vykopávkach v Kumráne.  

 

                                                 
1 ЕЛЕОНСКИЙ, Н., Краткий очерк истории подлинного ветхозаветнего текста, Москва 

2005, s. 156. 
2 OЛEСНИЦКИЙ, A., Тенденциозные корректуры иудейски хкнижников (соферимов) в 

чтении Ветхаго Завета, Москва 2005, s. 6. 
3 РЫБИНСКИЙ, В., cit. dielo, s. 52-53. 
4 Liber Josuae. s. 47, ed. Juynbol. 
5 SCHNURRER, Probeausdem Samarit. Chronicon Abluphatacha (Paulus, Neues Repertorium, Jena 

1790. ErsterThell. s. 125. 
6 KOHN, De Pantat. Samar. p. 40 porov. Ewald, Geschichte IV, 328. 


