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MAZORETSKÝ1 TEXT  

 

V odborných teologických a biblických kruhoch je mazoretský text 

Starého Zákona označovaný skratkou MT alebo TM. Text hebrejskej Biblie bol 

pôvodne písaný v starohebrejčine, ktorá bola charakteristická iba 

spoluhláskami (tzv. konsonantický text). Jeho konečnú úpravu uskutočnili 

okolo r. 1002 po Chr. židovskí učenci, ktorí kritickým porovnaním a výberom 

medzi množstvom hebrejských rukopisov ustálili definitívne spoluhláskový 

text Starého Zákona3.  

Práve prvé štyri storočia od r. 100 – do 500 po Chr. boli charakteristické 

veľkým úsilím talmudistov4 zozbierať, opisovať, systemizovať a sprístupniť 

                                                 
1 Prof. J. Heriban používa Mazoretský text. Sloveso mazora sa v starohebrejčine písalo, a to 

vďaka absentovaniu samohlások v židovskej abecede ako M-z-r čo znamenalo tradovať, 
odovzdávať, od čoho bolo potom odvodené slovo mazorét. Z pohľadu židovského písma, 
keďže sa písalo z prava do ľava, toto slovo z pohľadu starohebrejčiny vlastne znelo r – z – 
m, t.j. arozam. Masoret – stredoveký židovský učenec, autor komentárov a poznámok 
k Starému zákonu, pravidiel jeho prepisovania, čítania a pod. Pozri definíciu: Všeobecný 
encyklopedický slovník M-R, Bratislava 2005, s. 86. 

2 Židovský snem v Jamnii na konci 1. storočia vyhlásil mazoretský text Svätého Písma, ktorý 
sa tradoval, za autoritatívny a tiež bol jasne vymedzený kánon kníh Starého Zákona. Rabin 
Akiba už nedovoľoval upravovať text kvôli lepšej zrozumiteľnosti, lebo posvätný text 
Starého Zákona je pre neho už nedotknuteľný. Preto sa tiež vyjadril, že „mazora je plotom – 
múrom okolo Tóry“. BÁNDY, J., Úvod do exegézy...s. 15. Židovský historik Jozef Flavius sa 
v diele Contra Apionem vyjadril, „že už dávno sa nik v židovstve neopovážil k biblickému 
textu niečo pridať, niečo z neho vynechať, alebo v ňom niečo zmeniť“.  

3 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 20.  
4 Je možné, že vo svojich domácich rukopisoch používali židovskí učenci akúsi punktuáciu 

a znaky kvôli tomu, aby správne prečítali posvätný text, ktorý mali vedieť naspamäť. To 
všetko im malo pomôcť kvôli uľahčeniu pamäti. ЕЛЕОНСКИЙ, Н., Критический очерк 
истории подлинного ветхозавемнего текста, Москва 2005, s. 181. V 8. storočí po Chr. Anan 
vytvoril v židovstve rozkol - skupinu Karaitov, ktorí kritizovali tradíciu. Úplne odmietali 
talmudické židovstvo ako lživý systém a vo svojom učení sa opierali rovnako o všetky 
posvätné knihy Starého Zákona, ktoré považovali za kanonické, Bohom inšpirované 
a považovali ich za prameň vierouky. Ortodoxní Židia najväčšiu úctu dávajú Tóre. 
ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, К. I., s. 186. Súčasní židovskí autori pomenovávajú pozitívne 
karaitských učencov ako tých, ktorí sa významne podieľali na práci mazoretov. Pozri: 
DOHMEN, Ch. – STEMBERG, G., Hermeneutika... s. 145-148. 
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verejnosti synagogálne zvitky1, staré občianske a cirkevné zákony. Akibaben 

Jozef okolo r. 132 po Chr. pomenováva mozoretskú redakciu za Božiu, ľuďmi 

nepoškodenú, a spravodlivú dogmu, pričom každé slovo, alebo časť slova, 

písmeno slúži k špeciálnemu cieľu.  

V sýrskych pamiatkach2 nachádzame zmienky o punktuácii dosť 

rozvinutej a podobnej hebrejskej punktuácii. V Samaritánskom pentateuchu 

nachádzame nepochybný element punktuácie v horizontálnej čiare.  

Pavel Jungerov3, ktorý sa odvoláva na blaženého Hieronýma, poukazuje 

na to, že „vyslovovanie hebrejských slov v rôznych provinciách sa odlišovalo 

– menilo. Dochádzalo k odlišnému čítaniu i chápaniu slov. Termín z knihy 

proroka Izaiáša 9, 7  „deber“ prekladali ako jazva, iní ho zasa čítali ako 

„dabar“ a prekladali ako slovo. Avšak bolo možné ho čítať aj ako „dabber“ 

a prekladali ho ako hovoriť. Termín z knihy proroka Izaiáša 56, 11 jedni čítali 

ako „roim“ a prekladali ho ako pastieri a iní ho vyslovovali ako „reim“ 

a prekladali ho ako priatelia. Taktiež slovo z knihy proroka Oziáša 11, 10 jedni 

vyslovovali ako „majim“ a iní zasa „mijam“. Tým chcel poukázať na to, akú 

                                                 
1 Zvitky mohli byť písané iba na koži z čistých zvierat, ktoré pre synagógy dodávali iba 

Židia. Dĺžka stĺpca nemala byť menšia ako 48 a väčšia ako 60. riadkov. Každý riadok mal 
obsahovať 30 písmen. Atrament mohol byť iba čiernej farby. Prepisovateľ sa pri písaní 
nesmel vôbec vzdaľovať od originálu, nesmel inak napísať žiadne slovo, ani písmeno, ani 
značku. Prepisovatelia mohli pracovať iba v židovských národných odevoch a pred písaním 
mali vykonať rituálnu hygienickú očistu. Pri práci pisára – prepisovateľa, ak bol prítomný 
kráľ, ktorý ho oslovil, keď písal slovo Boh, vtedy pri písaní Svätého Mena nemusel 
prepisovateľ reagovať na kráľa. Talmudisti boli natoľko presvedčení o presnosti svojich 
rukopisov, že svoje nové diela považovali za rovnocenné originálu a preto staré zvitky 
ničili. Čiže nové zvitky si cenili viac ako staré a starobylosť nebola pre nich podstatná. Ba 
naopak starobylosť bola považovaná za nedostatok, pretože po čase každý zvitok buď 
vybledol, alebo sa poškodil a takáto kópia sa okamžite považovala za nedôstojnú.V 20. 
storočí sa už praktizovala tradícia v synagógach, kde na mieste tzv. „genizy“ drevenej 
skrinky so zvitkami rukopisov sa uschovávali niektoré starobylé rukopisy. СОКОЛОВ, Н., 
cit. dielo, s. 14-15. 

2 Sv. Efrém Sýrsky vo výklade na knihu Genezis 36, 24 sa zmieňuje o siedmych punktačných 
znakoch.  

3 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, , s. 175. Pozri List Evagriovi – (Epist. Ad Evagr.). 
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ťažkú úlohu mal blaž. Hieroným pri preklade do latinčiny. Avšak samotný 

Hieroným tieto sporné termíny konzultoval s učeným Židom,  preto častokrát 

používal formulu „tak ma učil Žid“1 .  

Medzi rabínskymi školami Hilela a Šamajiho sa dozvedáme o biblických 

sporoch o termíne z knihy Exodus 24, 29, kde slovo „bachalab“ sa prekladalo 

„v tuku“, alebo bacheleb „v mlieku“. Boli to spory, ktoré častokrát vychádzali 

z obyčajného straníckeho zápasu talmudistov-korifejov, ktorí sa snažia pre 

svoje víťazstvo použiť akékoľvek prostriedky. V dejinách starozákonného 

kánonu poznáme prípady istých horlivých farizejov, ktorí opovrhovali 

posvätnými zvitkami, ktoré používali kňazi – saduceji. 

Tento autoritatívny text Starého Zákona odsúhlasený snemom v Jamnii 

v 6. až 10. storočí po Chr. odborní židovskí znalci Biblie mazoreti2 – vlastníci 

tradície – doplnili samohláskami, rôznymi diakritickými znamienkami, 

poznámkami a vysvetlivkami, zachovanými tradíciou. Takto ustálili do 

najmenších podrobností definitívnu a jednotnú literárnu formu hebrejského 

biblického textu, známu pod menom mazoretský text.  

Ako punktuátori sa vyznamenali dve skupiny mazorétov, ktoré žili 

a pôsobili v rokoch 780-930 v Tiberiade. Rodina Ben Ašera a k nej patriaci 

naqdáním3 a rodina Ben Naftaliho a k nej patriaci učenci. K tomu, aby sa 

                                                 
1 ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 177. 
2 V Tiberiáde bolo centrum palestínskych mazoretov, ktorí sa zvyčajne nazývajú západnými 

mazoretmi (ma arbé – masoretes occidentales. Babylonských mazoretov so sídlami v Súre, 
v Nehardee a v Pumbedithe nazývame východnými mazoretmi (medintáé – masoretes 
orientales). Babylonské školy postupne strácali na význame a v 11. storočí zanikli. Práca 
východných mazoretov nadlho upadla do zabudnutia, lebo západní mazoreti vedome 
potláčali spomienku na text, ktorý sa tradoval na východe. BÁNDY, J., cit. dielo, s. 16. 
Najhorlivejší zástancovia hebrejskej punktuácie tvrdia, že sa nezačala skôr, ako za Ezdráša. 
Iní východných mazoretov nazývajú „medinchae“ a západných mazoretov „maarvae. 
Pozri: ТОВ, Э., cit. dielo, s. 24. 

3 Židovský termín, ktorým sa označovali punktuátori. Na „bodkovanie“ sa používal výraz 
„niqqéd“.  
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napokon presadila v punktuácii skupina Ben Ašera1, nesporne pomohla aj 

autorita Maimonidesa2.  

V 16. storočí sa vytvorili na prácu mazoretov a ich diel v cirkevných 

kruhoch dva dosť odlišné pohľady. Protestanti3 považovali hebrejský text 

Starého Zákona4 za prameň vierouky a mravouky a keďže odmietli autoritu 

Cirkvi v otázkach viery, považovali tento pôvodný biblický text za pravý 

a správny. Rímskokatolíci v otázke ohľadne vonkajšieho pohľadu na hebrejský 

                                                 
1 Jungerov ho nazýva AaronbenAšer, punktátor 10. storočia, ktorý možnože spočítal všetky 

anomálie posvätných textoch.  
2 BÁNDY, J., cit. dielo, s. 16.  
3 Najvýznamnejší stredoveký protestantský hebraista a znalec rabínskej literatúry bol Ján 

Buxtorf 1564-1629. Napísal dielo: „Tiberias sivecom mentarius masoreticus triplex, 
historicus, didacticus, criticusetc.“ – Tiberiáda, alebo trojaký mazoretský komentár – 
historický, didaktický, kritický atď. Proti jeho názorom, ktoré vyzdvihovali ako pôvodinu 
a najlepší hebrejský text Starého Zákona reagovali francúzski rímskokatolícki teológovia 
Ján Morinus 1591-1659 a Ludvik Kapellus (Louis Cappel - Ludovicus Capellus). Morinus sa 
snažil poukazovať na to, že samaritánsky pentateuch je oveľa presnejší ako terajší 
mazoretský text Starého Zákona. Hlavná práca Morinusa bola písaná z pohľadu biblickej 
kritiky a mala názov: „Exercitationum biblica rumde hebreigraeci quetextussinceritate libri 
duo“ – Dve knihy biblických skúmaní o pôvodnosti hebrejského a gréckeho textu. V plnosti 
bolo dielo vydané v r. 1669 až po smrti autora. Kapellus, znalec arabského a hebrejského 
jazyka pôsobil ako profesor na Saumurskej akadémii. Jeho prvé dielo vyšlo v roku 1624 v 
Leidene pod názvom: „Arcanum punctatio nisrevelatum“ – Vysvetlené tajomstvo 
punktuácie. V diele sa usiluje poukázať na fakt, že hebrejská punktuácia neexistovala od 
počiatku sveta, nepoužíval ju ani Mojžiš ani ďalší autori kníh Starého Zákona. Nie je to ani 
výsledok práce Ezdráša, ale bola realizovaná až po dokončení babylonského talmudu 
istými kritikmi, ktorí doplnili starozákonný text o ďalšie písmena (samohlásky). Ďalšie 
dielo, ktoré Kapellus vydal, bolo: „Criticas acrasivedevariisquae in sacris V. T. libris 
occrruntlectionibus libri sex“ (Posvätná kritika alebo šesť kníh o rôznych čítaniach, ktoré sa 
nachádzajú v Starom Zákone. V tomto diele paralelne porovnal isté miesta v Starom 
Zákone a prišiel k záverom, že starobylé preklady sa odlišujú od mazoretského textu čo ho 
priviedlo k záverom, že hebrejský text Starého Zákona nemôžme považovať za absolútne 
správny a najlepší. Pozri: ЕЛЕОНСКИЙ, Н., cit. dielo, s. 153-158. 

4 Starobylí otcovia Cirkvi, čo sa týka správnosti pôvodného starozákonného textu, sa 
dostávali do polemiky so Židmi a tvrdili, že Židia poškodili pôvodný starozákonný text. 
Origenes a blažený Hieroným však nezastávali tento názor. Blažený Hieroným vo svojom 
Komentári ku Galatom III, 10 poukazuje, že Židia úmyselne vyhodili slovo „všetci“ , aby sa 
neukázalo, že aj oni sú prekliati, keď v plnosti nemôžu naplniť Zákon. Blaž. Hieroným 
dôveroval synagogálnym tradíciám, avšak jeho súčasníci, kresťania, v hebrejskej Biblii 
nenachádzali nič dobré (proti Rufinovi kn. 2, 25), ОЛЕСНИЦКИЙ, А., Тенденциозные 
коректуры s. 6.  
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starozákonný text, čo sa týka správnosti, dávali mu druhoradý význam 

a dôraz kládli na grécke1 a latinské preklady Starého Zákona ako preklady 

posvätené a overené stáročným užívaním na bohoslužbách. Žiaľ medzi 

pravoslávnymi odborníkmi a znalcami starozákonných posvätných textov 

nachádzame ešte kritickejšie názory. 

Prof. Nikolaj Glubokovský2 nazýva redakciu mazoretského textu 7.-10. 

storočia, nacionalisticko-mesiánskou a z toho dôvodu aj antikresťanskou. 

Podobný názor zastáva ďalší dorevolučný ruský profesor Akim Olesnický3, 

ktorý prácu soferimov4 – učiteľov zákona a talmudistov, ktorí pracovali na 

opravách starozákonného textu v prvom storočí pred Chr. a 1. stor. po 

Christu, vníma negatívne. Svedčí o tom polemika, ktorá vznikla medzi 

kresťanmi, ktorí poukazovali na poverčivosť a poblúdenie Židov, o čom 

svedčia diela otcov Cirkvi, počnúc sv. Justínom vyznávačom – mučeníkom5. 

                                                 
1 Po dlhšom čase, keď bol urobený preklad Septuaginty, niektorí židovskí kritici začali 

obviňovať tento preklad z antibiblickej interpretácie tradičných biblických textov. Toto 
„hrozné dielo Septuaginty“ prirovnávali k vytvoreniu modly – zlatého teľaťa Izraelitmi na 
hore Sinaj, po skončení ktorého nastala tma na Zemi tri dni a na „počesť tohto diela“, t.j. 
dokončenia Septuaginty, ustanovili pôst. Je zaujímavé, že samotní Židia na ostrove Faros, 
kde sa preklad Septuaginty uskutočnil, prijali toto dielo slávnostne, s veľkou radosťou 
a vďakou. Dokonca na počesť tohto prekladu ustanovili sviatok. Prof. Nikolaj Glubokovský 
nazval vyššie uvedené názory zlostnou falzifikáciou významného prekladu posvätného 
textu Starého Zákona do gréčtiny. ГЛУБОКОВСКИЙ, Н., Славянская Библия. София 1932, 
s. 5-14. Septuaginta bola umelo diskreditovaná a jej význam bol oslabovaný ďalšími 
prekladmi SZ do gréčtiny, pričom tieto nevhodne a hrubo podporovali židovský 
nacionalizmus, doslovne a hrubo zneužívali biblické základy. Origenes poukázal špeciálne 
na vybratie z originálov židovskými učencami celých biblických pasáží (napr. povesť 
o Zuzane), ktoré hovorili o nie celkom najvhodnejšej židovskej reputácii. Sv. Ján Zlatoústy, 
ktorý mal možnosť čítať hebrejskú Bibliu, často poukazoval na úmyselné chyby, zvlášť 
ohľadne mesiášskych veršov (miest) zo strany židovských autorov.  

2 .ГЛУБОКОВСКИЙ, Н., cit. dielo, s. 15. 
3 ОЛЕСНИЦКИЙ, А., Тенденциозные коректуры ..., s. 5.  
4 Miloš Bič používa taktiež termín soferim. Pozri: BIČ, M., cit. dielo, II. Praha 1989, s. 517.  
 Niektorí odborníci používajú termín „sofrim“ čo znamená pisár. Pozri: ТОВ, Э., cit. dielo, s. 

21.  
5 КЕРН, К.: cit. dielo, s. 181-182. V kapitole „Vzťah sv. Justína k Svätému Písmu“ autor 

udáva: „Apologéta obviňuje Židov z úmyselného prekrúcania textov Písma, napr. Ž 95, 10. 
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Židovskí autori vo svojich dielach1 hovoria o rannom kresťanskom 

antisemitizme. 

Medzi korektúrami textov, ktoré vznikli ako následok náboženských 

sporov, boli najvážnejšie tie, ktoré urobili židovskí knižnici proti kresťanom. 

Kresťania poukazovali Židom na to, že zamenili biblickú chronológiu, pretože 

chceli oddialiť príchod Mesiáša. Napr. Midraš Kohelet vysvetľuje slová 

Kazateľa 7, 5: „Lepšie je vypočuť pokarhanie od múdreho, ako by mal niekto počúvať 

chválospevy od pochabých“. Práve pod pochabými niektorí autori2 rozumeli 

turgemanov, ktorí svojvoľne narábali s posvätným textom a často ho 

zamieňali za vlastné fantastické3 predstavy a názory“. Amaz, syn Etera, bol 

pôvodne nazvaný izmaelitom. Soferini však považovali za nemožné, aby 

takýto hrdina - cudzinec patril do Dávidovej vojenskej družiny, a preto termín 

„izmaelita“ nahrádzajú termínom „izraelita“. Taktiež v posvätnom texte bol 

pôvodne kráľ Nabuchodonozor nazvaný „služobníkom Božím“ a preto tento 

„titul“ ako pohanskému okupantovi odobrali, pretože v Starom Zákone sú 

takto pomenovaní iba Boží vyvolenci, ktorí Mu slúžili v teokracii4. Židia za 

čias druhého chrámu sa veľmi pohoršovali nad posvätným textom, ktorý 

                                                                                                                                                         
Verš, ktorý znie: „Рцыте во языцих яко Господь от древа воцарися“ (Dialog 73, 1) 
v biblickom texte nenachádzame. Nikto z gréckych cirkevných otcov ho neuvádza, avšak 
v latinských prekladoch, ho poznajú (Tertulian, Ambroz, Augustín). Dokonca aj 
u pseudoBarnabáša čítame o „Kráľovstve Isusa na dreve (8, 5). Justín ďalej hovorí, že 
z niektorých zvitkov Židia vyhodili slová proroka Jeremiáša 11, 19 (pozri Библия – Книги 
Священного Писания Ветхаго Завета на Церковнославянском языке, Москва 1993, s. 
cxv) o krotkom baránkovi vedenom na zabitie a o horkom strome v jedení. Svätý Justín 
nikdy nehovorí konkrétne o Starom či Novom Zákone. O Novom Zákone hovorí ako 
o „spomienkach apoštolov“ grécky – απομνημονεύματα των αποστόλων. 

1 JOHNSON, P., Dějiny židovského národa, s. 159-160. 
2 ОЛЕСНИЦКИЙ, А., cit. dielo, s. 52.  
3 Na vlastné fantastické predstavy poukazuje prof. P. Jungerov, ktorý uvádza názory istého 

nemeckého odborníka. Graetz. Krit. CommentarzudenPsalmen, Bresl. 1882-1883. 
Wellhausen. Diekleinem Propheten. Berl. 1893 Pozri. ЮНГЕРОВ, П., cit. dielo, s. 182. 

4 ОЛЕСНИЦКИЙ, А., Тенденциозныекоректуры ..., s. 35. 
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pôvodne hovoril o tom, že Mojžiš posielal prostých mládencov, aby prinášali 

obety. Odvážni prepisovatelia posvätných textov ich nahrádzajú knižnikmi, 

t.j. najviac váženými ľuďmi v časoch, keď žili a prepisovali tieto biblické texty.1 

Nemennosť punktuácie mazoretského textu sa pripisuje vzniku Veľkej 

Synagógy, napr. Aben-Ezra (12. stor.), rabínov: Azara, Gedala, Abarbanela 

(12.-14. stor.), a ďalším stredovekým a neskorším židovským učencom2.  

Miloš Bič3 nazýva dielo tiberiádskych mazoretov obdivuhodným dielom, 

pred ktorým sa musí skloniť aj dnešná veda. Do istej miery s takýmto názorom 

môžeme súhlasiť, pretože sa urobil obrovský kus práce na to, aby bolo možné 

„čítať a jasne rozumieť hebrejskému textu“. Avšak v práci došlo k tendenčným 

prekladom a preto toto obrovské dielo stráca na svojej objektivite a môže sa 

použiť iba ako jeden z mnohých prekladov, ku ktorým musí byť kresťanský 

čitateľ Svätého Písma zvlášť kritický. 
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