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RUKOPISY A VYDANIA MAZORETSKÉHO TEXTU 

 

Najstarší jestvujúci mazoretský zvitok je Káhirský kódex1starozákonných 

prorokov, pochádzajúci približne z roku 895 z pera Mojžiša ben Ašera. Je 

vlastníctvom stúpencov radikálneho antirabínskeho hnutia karaitov v Káhire2. 

Bol nájdený v geníze3 starej káhirskej synagógy. Zachoval sa z neho druhý diel 

skorších a neskorších prorokov. Pôvodne bol majetkom karaitov v Jeruzaleme, 

avšak roku 1099 bol ukoristený križiakmi, ktorí ho zanechali v Káhire, kde sa 

podľa M. Biča4 nachádza dodnes.  

Kódex Allepo5 pochádza od Árona ben Ašer z 10.6 storočia. Pôvodne bol 

napísaný v Palestíne a neskôr prenesený do Egypta a odtiaľ sa dostal do Sýrie, 

kde bol dlhé stáročia uchovávaný v židovskej synagóge v meste Aleppo. 

Autor nie je známy, avšak rukopis bol obohatený posledným z ašerovských 

mazoretov Aharónom ben Mošé ben Ašer7. Obsahuje celý Starý Zákon8. 

Najprv sa uchovával v Britskom múzeu, avšak v súčasnosti sa nachádza 

                                                 
1 Codex Cairensis alebo tiež v odborných kruhoch používaný Kódex C. 
2 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 20.  
3 Geníza – priestor, kde sa „pochovávali“ liturgické texty, ktoré sa nemohli používať. (Pozri 

DUKA, D., cit. dielo, s. 26). 
4 BIČ, M., cit. dielo, II., s. 523. Sokolov uvádza, že sa nachádza v Britskom múzeu. (Pozri 

СОКОЛОВ, Н., cit. dielo, s. 15).  
5 Kódex z Alepa.  
6 Niektorí konkretizujú rok 925 iní 950. (Pozri TRSTENSKÝ, F., cit. dielo, s. 171; СОКОЛОВ, 

Н., cit. dielo, s. 16). 
7 Pri práci mu pomáhali jeho dvaja synovia Nehemiáš a Ašer. (Pozri DOTHAN, A., TheBook 

of Precise Cantillation Marks by RabbiAharon Ben Moshe Ben Asher. Jerusalem 1967, s. 15-25). 
8 To tvrdí prof. J. Heriban. Trstenský hovorí niečo iné. Pôvodne obsahoval 380 listov, ale pri 

nepokojoch v r. 1948 zhorel takmer celý Pentateuch. Zachovalo sa 294 listov z knihy 
Deuteronómium. (Pozri TRSTENSKÝ, F., cit. dielo, s. 171). Zahraničné štúdie hovoria, že 
v tomto kódexe sa nachádzalo 491 strán a zachovalo sa 295. (Pozri OFER, Y., The Allepo 

Codex in theLightofthe Notes made by M. D. Cassuto. Sefunot 1989, s. 280-283). Ide o názor 
profesora Moshe Davida Cassuto, ktorý publikoval roku 1943 pri vydávaní Hebrejskej 
Biblie. Sokolov hovorí o Tóre – piatich Mojžišových knihách.  
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v Jeruzalemskom múzeu Ben Zwi1. Podľa tohto kódexu hebrejská univerzita 

v Jeruzaleme vydala nové kritické vydanie Starého Zákona, ktoré vyšlo v 

Jeruzaleme roku 1995 pod názvom Hebrejská univerzitná Biblia2. 

Leningradský kódex3 je úplný rukopis, ktorý pochádza z roku 1008 po 

Chr. a nachádza sa vo verejnej knižnici v Sankt-Peterburgu. Bol vokalizovaný 

tiberiadskými mazoretmi z Ben Ašerovej rodiny. Obsahuje knihy Izaiáša, 

Jeremiáša, Ezechiela4 a dvanástich malých prorokov5. Počas dvoch svetových 

vojen bol vraj zapožičaný na starozákonný seminár univerzity v Lipsku, kde 

bol odfotografovaný a použitý ako základný materiál pri vydaní Kittlovej 

Biblie Hebraica.6 7 O tento rukopis sa biblisti najčastejšie opierajú pri 

prekladoch do rodných jazykov pod názvom Biblia Hebraica Stuttgartensia8.  

V súčasnosti sa pripravuje nové vydanie - BHS, ktoré bude mať názov 

Biblia Hebraica Quinta9.  

Samaritánsky Pentateuch je dôležitý rukopis, ktorý bol nájdený roku 

1916 v Damašku. Obsahuje starohebrejský text, ktorý sa vyvíjal v období 

                                                 
1 BREUER, M., The Aleppo Codex and the Accepted Text of theBible. Jerusalem 1977, s. 27; 

SHENHAV, D.-MAGEN, M., The Allepo Codex in theLaboratory of the Israel Museum. 
Jerusalem 1989, s. 20-21). 

2 The Hebrew University Bible so skrátkou HUB. (Pozri ТОВ, Э., cit. dielo, s. 356-357). 
3 Codex Leningradensis, alebo tiež v odborných kruhoch používaný Kodex P (asi podľa 

mesta Peterburg). Kódex Petropolitanus (P) bol objavený v synagóge na Kryme a pochádza 
z roku 916. Vďačíme mu za spoznanie babylonskej mazory. Obsahuje Izaiáša, Jeremiáša, 
Ezechiela a 12 prorokov. Taktiež sa nachádza v Peterburgu. (Pozri DUKA, D., cit. dielo, s. 
26).  

4 Kniha proroka Daniela v hebrejskom kánone posvätných kníh nepatrí medzi veľkých 
prorokov – pozn. autora.  

5 СОКОЛОВ, Н., cit. dielo, s. 16. 
6 BIČ, M., cit. dielo, s. 523.  
7 Oficiálne používaná odborná skratka je BHK (Biblia Hebraica Kittel) alebo BH. Prvé 

vydanie bolo v Lipsku (Leipzigu) 1905, druhé vydanie v Lipsku 1913, tretie vydanie 
v Stutgarte 1929-1937. (Pozri KITTEL, R.: Biblia Hebraica. Stuttgart 1937). (ТОВ, Э., cit. dielo, 
s. 353). 

8 Oficiálne používaná odborná skratka je BHS. 
9 TRSTENSKÝ, F., cit. dielo, s. 170-171.  
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medzi napísaním Septuaginty a Mazoretského textu. Samaritánsky Pentateuch 

je svedkom hebrejskej formy, ktorá sa stala podkladom pre preklad 

Septuaginty1. Posledná časť zvitku podáva veľmi staré znenie biblického textu 

z predkresťanskej doby, ktoré sa značne líši od mazoretského textu. Vzácny 

rukopis Knihy Sirachovcovej v hebrejčine sa našiel roku 1896 v káhirskej 

genize2.  

Až v druhej polovici 12. storočia po obrovskej námahe mazoretov, ktorí 

urobili veľmi veľa preto, aby bol biblický text zrozumiteľný, sa začali 

v Španielsku objavovať práce vzdelaných rabínov, ktorí písali svoje komentáre 

k jednotlivým knihám Starého Zákona. Tým začína éra rabínskej exegézy3. 

Ďalej sa v tom istom storočí objavili ďalšie diela Aben Ezru Toledského, 

Salomona Izaáka Jarchiho, Davida Kimchiho, Izáka Abarbanela Lisabonského, 

Maimonidesa, Tajchuma a ďalších. Prvou tlačenou hebrejskou knihou bol 

komentár rabína Rašiho na Tóru4a prvá knižne kompletne tlačená Hebrejská 

Biblia bola vydaná v roku 1448 v meste Soncino5.  

 

 

                                                 
1 DUKA, D., cit. dielo, s. 26. 
2Sväté Písmo Starého a Nového Zákona, s. 21. 
3 МИХАИЛ, Е.: Очерк истории толкования Библии. Тула 1898, s. 37-38. 
4 Roku 1485 v Soncine – mesto v severnom Taliansku. 
5 COHEN, M.: Mavo Lemadorat Haketer. RamatGan 1992, s. 30. 


