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Abstract: Historical-critical approach towards bibl ical texts and 
intertextuality 
The paper explores the relationship between the historical-critical approach 
towards the Bible and the concept of intertextuality. The author examines the 
historical background of the term, its notion of the text and critically reviews 
the literary source-influence relationship in contrast to intertextuality. 
Further, the concept of intertextuality is compared to the processes 
investigated by redaction criticism, and the author argues for the principal 
non-compatibility of the two as the concept of intertextuality is based on the 
interplay of the texts, not on the diachronic source-influence relationship. 
However, the author argues that diachronic analysis remains the necessary 
presupposition for identifying the intertexts. 
Key words: Intertextuality, redaction criticism, interrelationship, historical-
criticism 

 

1. Úvod 

Historicko-kritický prístup, ako to dokladá štúdia pražského starozmluvníka M. Prudkého 

„se stal během 19. století v biblistice natolik určujícím, že byl namnoze vnímán jako vědecký 

přístup per definitionem.“1 Dodnes je považovaný za „badatelský štandard, který je předpokladem 

univerzitního teologického vzdělání“.2 V ostatnej dobe sa aj v historicko-kriticky orientovaných 

štúdiách a komentároch začal čoraz častejšie objavovať pojem intertextualita, ktorý si získal  

vo vedách pracujúcich s textami veľkú obľubu a dostáva sa do „kánonu metodických čítaní 

Biblie“.3 Čo však tento pojem v biblických vedách pomenúva, je neraz veľmi rozmanité. 

Spomeňme napr. významnú holandskú biblistku E. van Woldeovú, ktorá najskôr odmietala 

diachrónne pochopenie intertextuality. Vtedy napísala, že „chronologický alebo diachrónny 

prístup komparatívnej exegézy je nahradený synchrónnym prístupom intertextuálnej exegézy.“4 

Potom sa však snažila integrovať obe základné priblíženia sa k textu a začala deliť intertextualitu 

z hľadiska produkcie textu a recepcie textu.5 Naša štúdia sa teda chce zaoberať otázkou, či je 

 na mieste používať pri primárne diachrónnej perspektíve v rámci historicko-kritického prístupu 

označenie intertextualita na označovanie vnútrotextových vzťahov. 

                                                 
1 PRUDKÝ, M. Teologie jako věda : Starozákonní biblistika jako vědní odbor, s. 10. 
2 OEMING, M. Úvod do biblické hermeneutiky, s. 45. 
3 Por. UTSCHNEIDER, H., BLUM, E. (Hrsg.) Lesarten der Bibel. Intertextualite sa tu popri historicko-
kritickom prístupe, kánonickom výklade atď. dostáva samostatného pojednania od autora Stefana Seilera. 
4 WOLDE, E. van. Trendy Intertextuality?, s. 46. 
5 WOLDE, E. van. Texts in Dialogue with Texts, s. 5. 
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Najskôr je potrebné uviesť na pravú mieru vzťah historicko-kritického prístupu 

a diachrónie. Tento prístup je veľmi široký a obsahuje veľké množstvo jednotlivých krokov alebo 

metód,6 takže ho nemožno zjednodušiť na jeden princíp. Objavujú sa tu diachrónne i synchrónne 

metódy a „[v] praxi nemožno tieto metódy takto ’čisto‘ od seba oddeliť. Nielen nadväzujú  

na seba, ale často sa aj prelínajú.“7 Cieľom tohto prístupu síce je „nalezení původního významu 

textů, který měli v době svého dějinného vzniku“,8 ale hypotéza o vzniku textu z viacerých 

skorších dokumentov a vrstiev diachrónnym spôsobom je „pokusom vysvetliť výsledky 

pozorovania, ktoré prebiehali pôvodne na synchrónnej rovine ‚konečnej podoby‘ [final form].“9  

Napriek tomu, že historicko-kritický prístup k Písmu používa synchrónne i diachrónne 

metódy, jeho zástancovia, ktorí chcú zároveň obohatiť jeho inštrumentárium a terminológiu 

o intertextualitu, minimálne nedoceňujú niektoré rozdiely a pri zapájaní tejto koncepcie 

prestávajú byť dostatočne kritickými. Podľa Thomasa Hatinu historickí kritici dostatočne 

nezohľadňujú tri dôležité charakteristické znaky intertextuality: (1) ideologický kontext, v ktorom 

intertextualita nadobudla svoj výraz; (2) tomu kontextu primerané pochopenie textu a (3) 

rozlišovanie medzi vplyvom (influence) ako lingvistickou kategóriou a intertextualitou.10 

 

2. Pozadie pojmu intertextualita 

Predstava o intertextualita vznikala v čase revolučných zmien a v prostredí okolo časopisu 

Tel Quel v Paríži konca šesťdesiatych rokov. Pre Juliu Kristevovú bola Bachtinova predstava 

dialogickosti ako protikladu stalinskej monologickosti veľmi príťažlivá a využila ju v novom 

kontexte. Jej jazykové teórie mali nesporne politický charakter. Cieľom tejto politickej agendy 

„nebolo nič menšie ako zvrhnutie buržoázneho establišmentu prostredníctvom zmocnenia 

čitateľa/kritika, aby mohol vzdorovať a bojovať proti literárnej a spoločenskej tradícii 

všeobecne.“11 Súčasťou tohto boja bolo odmietanie stabilného významu a intertextualita mala 

odhaliť „závislosť každého textu a [jeho] infiltráciu predošlými kódmi a koncepciami – a tak sa 

stala úzko spojenou s dekonštrukciou, v ktorej jazyk slúži ako základ existencie a svet sa vynára 

                                                 
6 Por. BÁNDY, J. Úvod do exegézy Starej zmluvy. Bratislava, 2002; ÁBEL, F. Biblická exegéza. Bratislava, 
2015; BERGER, K. Exegese des Neuen Testaments. Heidelberg, 1977; FOHRER, G. et al. Exegese des 
Alten Testaments. 4. durchges. u. überarb. Aufl. Heidelberg, 1983; OEMING, M. Úvod do biblické 
hermeneutiky. Praha, 2001, s. 45 – 61.  
7 BÁNDY, J. Úvod do exegézy Starej zmluvy, s. 9. 
8 OEMING, M. Úvod do biblické hermeneutiky, s. 46. 
9 BARTON, J. Intertextuality and the „Final Form“ of the Text, s. 36. 
10 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 29. 
11 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 30; Hatina čerpá z MAI, H.-P. Bypassing Intertextuality : Hermeneutics, Textual 
Practise, Hypertext, s. 41. 
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ako nekonečný text.“12 Koncepčný rámec intertextuality na postštrukturalistickom pozadí tak 

vychádza z nasledovných premís: (1) jazyk nie je médiom prenosu myšlienok alebo nástrojom 

komunikácie, ale je nejasný, arbitrárny a vedie k nekonečným interpretáciám; (2) žiadny text nie 

je uzavretý a sebestačný, ale odkazuje donekonečna na iné texty; (3) autor nikdy nemá nadvládu 

nad významom textu; (4) význam je nahradený ideou signifikácie, pomocou ktorej označujúce 

zostáva bez príslušného označovaného; (5) kritika je súčasťou textu a prispieva k tvorbe 

významu; (6) hranice medzi vednými disciplínami sú vylúčené a všetky disciplíny sú súčasťou 

diskurzívneho prostredia a v konečnom dôsledku sú neoddeliteľné od literatúry a (7) pravidlá 

racionality a identity sú nahradené predstavou kontradikcie, ktorá sa týka klamlivej predstavy 

identity a hovorí, že koncepcia nemôže vyčerpať vec, ktorú predstavuje.13 

 

2.1 Pôvodná intertextualita a predstava o texte 

Zaradenie pôvodnej koncepcie intertextuality do historických súvislostí je dôležitým 

východiskom našich úvah.14 Historicko-kritický prístup, ktorý pracuje s autorským zámerom 

a predstavou objektívneho a zistiteľného významu, sa nachádza totiž na druhej strane barikády, 

proti ktorej obrazne vyzývala do boja J. Kristevová svojou predstavou jazyka a intertextuality. 

V tejto súvislosti nemožno nespomenúť ironickú poznámku T. Hatinu, ktorý uvádza:  

„... privlastnenie si pojmu ‚intertextualita‘ zástancami historickej kritiky narúša jeden z hlavných 

princípov historicko-kritického prístupu, a to citlivosť pre kontext. V tomto prípade kontext je 

politický a ideologický rámec, ktorý dal intertextualite jeho osobitý význam.“15 

Taktiež predstava textu v pôvodnej koncepcii intertextuality sa podstatne líši od pochopenia 

textu z historicko-kritického hľadiska. Kristevová trvala na tom, že text, ktorý je mozaikou 

citátov, je zároveň prelínaním sa rovín. Je charakterizovaný ambivalentnosťou a dialogickosťou. 

Neplatí tu celkom aristotelovská logika a zásada neprotirečenia. Text absorbuje iné texty, ktoré 

môžu byť v zmysle postštrukturalizmu veľmi široko chápané a táto prítomnosť iných textov 

v texte spôsobí, že text sa stane ambivalentným a mnohoznačným. To platí pre každý text. Každý 

text je mozaikou a každý text je ambivalentný a otvorený, texty donekonečna odkazujú na iné 

texty. Historicko-kritický prístup však vychádza z toho, že pôvodný text tvorí určitý skúmateľný 

                                                 
12 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 31. 
13 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 32. Hatina preberá tieto premisy z ELAM, H.R. Intertextuality. In BROGAN, T.V.F. 
(ed.) New Princeton Handbook of Poetic Terms. Princeton : Princeton University Press, 1994, s. 141n. 
14 Cf. BENKA, D. Intertextualita a výklad Biblie. Bratislava, 2007 (dizertačná práca). 
15 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 32. 
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celok, historický artefakt a oddeľuje elementy, ktoré narušujú predpokladanú integritu pôvodného 

textu, a následne zmeny vysvetľuje diachrónne. Dialogická rovina autora a čitateľa prítomná 

v pôvodnej predstave o intertextualite, uprostred ktorej sa text nachádza, je zase radom 

permutácií, v ktorých nakoniec najdôležitejšiu rolu má čitateľ, ktorý drží nitky významu  

a na úkor ktorého musí autor umrieť. Historicko-kritický náhľad však hľadá, skúma 

a rekonštruuje zámer autora alebo redaktora. 

 

2.2 Vyjadruje intertextualita vzťah prameň-vplyv? 

Na tomto pozadí sa môžeme zamyslieť nad snáď najdôležitejším problémom pre praktickú 

exegézu. Ide o súvislosť medzi vzťahom prameň-vplyv (source-influence) a intertextualitou. 

Môžeme na základe uvedených rozdielov s dobrým svedomím označiť aj tento vzťah ako 

intertextualita, i keď s prívlastkom diachrónna? V čom sú podobnosti a v čom sú rozdiely? 

V biblistike sa často stretávame so „zlyhaním vymedziť vzťah medzi intertextualitou 

a vplyvom. Hoci historicky orientovaní biblisti jednoducho zlučujú tieto dve koncepcie, 

v literárnych kruhoch sú intertextualita a vplyv často oddelené neprekonateľnou priepasťou.“16 

Cieľom skúmania textov na základe vzťahu prameň-vplyv je dokázať používanie prameňov 

a doložiť podlžnosť autorov týchto textov voči predchádzajúcim textom, či sú už skutočné alebo 

predpokladané.17 V biblistike sa týmto otázkam venuje predovšetkým kritika a dejiny 

redakcie, preto by sa snáď tam dalo nájsť najviac spoločných bodov. V rámci týchto metód  

sa sledujú zmeny a rast textu z predpokladanej literárne jednotnej podoby k zložitejším 

a komplexnejším a jednotlivé zmeny a úpravy sa snažia vysvetliť. V rámci dejín redakcie sa 

skúmajú predpokladané zmeny prvej písomnej verzie látky a zmena zámeru v dôsledku zaradenia 

do väčšieho literárneho textu. „Kritika redakcie sa zameriava na výskum teologického zámeru 

autora biblických spisov tak, ako ho reflektujú redakčné úpravy staršej tradície a prameňov, ktoré 

autor použil a prispôsobil svojmu zámeru.“18 Je len samozrejmé, že osobitnú pozornosť si 

zasluhujú redakčné zásahy a doplnky, pričom je dôležité pri týchto častiach rozlíšiť, či patria 

jednému alebo viacerým redaktorom.19 Tieto metódy teda pracujú intertextuálne v tom zmysle,  

že predpokladajú viacero textov, ktoré prispeli k vzniku kompozície, musí však dôjsť k určitému 

hierarchickému utriedeniu textu, ktoré smeruje od najjednoduchšieho a jednotného  

ku komplexnému. Uvažuje sa tiež o aktualizácii a produktívnom používaní iných textov, avšak 

                                                 
16 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 37. 
17 VORSTER, W.S. Intertextuality and Redaktionsgeschichte, s. 20. 
18 ÁBEL, F. Biblická exegéza, s. 170. 
19 Por. BÁNDY, J. Úvod do exegézy Starej zmluvy, s. 40. 
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miera kreativity, ktorá je redaktorovi prisúdená je rôzna, ba často sa argumentuje, že konečné 

texty sú produktmi rastu a nie kreatívnej aktivity.20 To, čo je pôvodné, má akoby nevyslovenú 

prednosť pred neskoršími zmenami a „zásahmi“.  

Problematiku snáď môžeme urobiť názornejšou poukazom na diskusiu ohľadne 

starozmluvných citátov v Novej zmluve, presnejšie v Zjavení, ktorú viedli S. Moyise  

a G.K. Beal.21 Debatu rozprúdil Moyise zapojením koncepcie intertextuality, ktorej úlohu 

definoval nasledovne: „skúmať, ako pramenný text naďalej prehovára prostredníctvom nového 

diela a ako nové dielo forsíruje nové významy z pramenného textu.“22 Beale však zastával inú 

pozíciu. Aby sme mohli názorne zhrnúť podstatu tejto diskusie, ktorá je podľa nášho názoru 

charakteristická pre otázky spojené s intertextualitou, môžeme použiť analógiu, ku ktorej  

sa obracia samotný Beal. Ten na ilustráciu svojej pozície používa analógiu s košíkom plným 

ovocia. Tvrdí, že aj keď jablko v košíku bolo vytrhnuté zo svojho pôvodného kontextu, nestratilo 

svoju identitu ako jablko a bolo len položené do nového kontextu. Podobne je to  

so starozmluvnými citátmi v Novej zmluve. Moyise však pri názornom predstavení svojich 

argumentov hovorí skôr o analógii s ovocným šalátom, v ktorom už nie sú jablká, ale kúsky 

rôzneho ovocia poliate sirupom. Aj keď existuje spojenie medzi jablkom na strome a kúskami 

jablka v šaláte, človek je skôr zasiahnutý rozdielmi medzi týmito dvoma formami ako v prípade 

košíka s ovocím.23  

 

3. Dejiny redakcie a intertextualita 

W. S. Vorster predstavuje dejiny redakcie na novozmluvných textoch, obzvlášť vzájomnom 

vzťahu evanjelií na základe „predpokladu, že medzi synoptickými evanjeliami existuje literárna 

závislosť...“ Vzťah synoptických evanjelií, ktorý výrazne ovplyvňuje uvažovanie metódy dejín 

redakcie, by mohol byť zároveň príkladom intertextuálneho vnímania týchto textov.24 Príkladom 

na poli Starej zmluvy môže byť uvažovanie o literárnej prepojenosti Knihy dvanástich prorokov. 

Vo svojej štúdii Intertextuality and the Twelve James D. Nogalski definuje intertextualitu ako 

„vzájomný vzťah medzi dvoma alebo viacerými textami, o ktorých na základe dôkazov možno 

                                                 
20 Por. VORSTER, W.S. Intertextuality and Redaktionsgeschichte, s. 17n. 
21 Diskusiu zhŕňa PAULIEN, J. Dreading the Whirlwind : Intertextuality and the Use of the Old Testament 
in Revelation, s. 5-22. 
22 MOYISE, S. The Old Testament in the Book of Revelation. Sheffield : Sheffield Academic Press, 1995, 
s. 111. Zdroj : PAULIEN, J. Dreading the Whirlwind : Intertextuality and the Use of the Old Testament in 
Revelation, s. 12. 
23 PAULIEN, J. Dreading the Whirlwind : Intertextuality and the Use of the Old Testament in Revelation, 
s. 13-14. 
24 Tak robí napr. aj LUZ, U. Intertexts in the Gospel of Matthew, s. 119-137. 
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navrhnúť, že (1) bol úmyselne vytvorený starovekými autormi/redaktormi alebo (2) bol týmito 

autormi/redaktormi predpokladaný.“25 Nogalski ako rôzne typy intertextuality uvádza okrem 

známych citátov a alúzií tiež heslá (catchword/Stichwort), motívy a témy a taktiež orámovania. 

Ak si to porovnáme s redakčnými zásahmi a doplnkami, ktoré sa skúmajú obyčajne v rámci dejín 

redakcie,26 tak zistíme, že sa vlastne prekrývajú. 

Vorster však nechce tieto vzťahy medzi textami, tak ako si ich všímajú dejiny redakcie, 

nazvať intertextualitou. Kľúčový rozdiel je skrytý v pojme „literárnej závislosti“, ktorú dejiny 

redakcie medzi textami postulujú. Vorster chce ponechať intertextualitu mimo kauzálneho 

prepojenia textov a teda aj mimo vzťahu prameň-vplyv, ktorý by v tomto ponímaní nepatril  

pod intertextualitu. Zrejme chce ponechať v pozadí intertextuality predstavu, že text odkazuje 

donekonečna a vždy na iné texty a že intertexty utvára čitateľ a nie autor. Pre neho potom „texty, 

na ktorých skutočne záleží, sú tie intertexty, ktoré sú používané v porovnateľných kontextoch. 

Príbehy o narodení, napríklad ukazujú k ďalším príbehom o narodení a podobne aj apokalyptické 

texty.“27 „Zástancovia intertextuality sa sústredia na texty ako na siete, ktoré ukazujú na ďalšie 

siete, nie na zámery autora. [...] Na miesto objektu, ktorý má význam, nastúpila sieť, ktorá volá 

po reakcii čitateľa. V závislosti od jeho/jej repertoáru intertextov čitateľ pridelí významy textu 

alebo fragmentu textu.“28 

Podľa Vorstera je metóda dejín redakcie a intertextualita nekompatibilná, pretože 

pochopenie „textu ako siete fragmentov textov, ktoré donekonečna odkazujú na iné texty, lebo 

iné texty absorbovali, je úplne iná ako skúmanie zhôd a rozdielov medzi pozorovaným textom 

a jeho prameňmi.“29 Okrem úlohy recipienta si treba tiež uvedomiť, že „[v] intertextualite text 

nemá význam. Význam je pridelený textu prostredníctvom intertextuálneho čítania v súlade 

s funkciou intertextov skúmaného textu.“30 Podobne si myslí aj Hatina, že intertextualita nemôže 

byť privlastnená historicko-kritickým prístupom a nebrať na vedomie jej postštrukturalistické 

pozadie.31 Je to teda kritika postoja, aký zastáva povedzme T. Söding, keď o intertextualite píše, 

že „oslobodený od postštrukturalistických pretvorení otvára tento prístup oči nanovo pre známe 

fenomény, že rekurzy k tradícii sú podstatným znakom textov...“32 Potom by to však už nebola 

intertextualita.  

                                                 
25 NOGALSKI, J.D. Intertextuality and the Twelve, s. 102. 
26 Por. BÁNDY, J. Úvod do exegézy Starej zmluvy, s. 40. 
27 VORSTER, W.S. Intertextuality and Redaktionsgeschichte, s. 21. 
28 VORSTER, W.S. Intertextuality and Redaktionsgeschichte, s. 22. 
29 VORSTER, W.S. Intertextuality and Redaktionsgeschichte, s, 26. 
30 VORSTER, W.S. Intertextuality and Redaktionsgeschichte, s. 26. 
31 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 37. 
32 SÖDING, T. Wege der Schriftauslegung : Methodenbuch zum Neuen Testament, Freiburg, 1998, s. 
176n. Zdroj: NELIßEN, K. Eine neue Lesebrille für das Alte Testament?, s. 208. 
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Je oprávnené sa pýtať, či použitie nového a módneho označenia na staré postupy 

a fenomény môže niečím novým vedecký výskum obohatiť.33 Pozornosť by sa tak venovala 

citátom, alúziám a pod. a používanie novej terminológie by mohlo znejasniť celkovú situáciu 

alebo urobiť novú terminológiu nadbytočnou. Ako príklad uvádza Hatina monografiu R. Haysa 

Echos of Scripture in the Letters of Paul. Haysova štúdia vychádza z historicko-kritického 

prístupu, centrálnosti autora a obmedzenia na písaný text v jeho historickom kontexte. „Jeho 

podnetná štúdia by určite neutrpela ani v najmenšom, keby bol tento pojem [= intertextualita, 

pozn. D.B.] vynechaný.“34 Hatina teda trvá na tom, že „základná odlišnosť, ktorá sa objavuje 

medzi vplyvom a intertextualitou, je, že to prvé je diachrónnou koncepciou, zatiaľ čo to druhé je 

synchrónnou koncepciou“ a považuje v tomto štádiu diskusie „tieto dve koncepcie do veľkej 

miery za vzájomne antagonistické.“35 Vorster na margo vzťahu intertextuality a dejín redakcie 

poznamenáva, že „[p]rameň-vplyv nie je ťažiskom intertextuality. Intertextualita ako stratégia má 

úplne iné ciele ako RG [Redaktionsgeschichte, pozn. D.B.].“36 

Ak intertextualita má trvalo prinášať niečo nové, nemôže byť len premenovaním starých 

fenoménov. V tom je postoj Hatinu a Vorstera celkom relevantný, aj keď podľa nášho názoru je 

tiež otázne, či jej novosť zabezpečí len to, že sa intertextualita zredukuje na synchrónny fenomén. 

Intertextualita v biblistike sa nemusí od diachrónneho prístupu izolovať, ale predsa len sa musí 

voči nemu vymedziť a zamerať sa skôr také pochopenie medzitextových vzťahov, ktoré 

zohľadňujú historický kontext no zároveň otvárajú nové horizonty významov i nad rámec 

pôvodných autorských zámerov.37  

Podľa nášho názoru vhodným príkladom skĺbenia viacerých aspektov je práca J. Jeremiasa 

The Interrelationship Between Amos and Hosea.38 Jeremias sám však nepoužíva slovo 

intertextualita, ale interrelationship (vzájomný vzťah). Svoju pozornosť venuje časti 

Dódekaprofetonu, jednej z tých častí Starej zmluvy, ktoré vzbudzujú záujem u viacerých 

„intertextualistov“.39 V prvom rade sa Jeremias chce venovať prípadom literárnej závislosti medzi 

knihami Ámos a Ozeáš a nie spoločným črtám, ktoré tieto spisy môžu mať už len na základe 

                                                 
33 Por. HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 36. 
34 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 36. 
35 HATINA, T.R. Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies : Is There 
a Relationship?, s. 41. 
36 VORSTER, W.S. Intertextuality and Redaktionsgeschichte, s. 26. 
37 SEILER, S. Text-Beziehungen, s. 41 - 43. Osobitne s. 43. 
38 JEREMIAS, J. The Interrelationship between Amos and Hosea, s. 171-186. 
39 Napr. COGGINS, R. Joel, s. 85-103; STEINS, G. Amos und Mose rücken zusammen, s. 20-28; 
NOGALSKI, J.D. Intertextuality and the Twelve, s. 102-124. Kriticky pozri BARTON, J. Intertextuality 
and the „Final Form“ of the Text, s. 33-37. 
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časovej blízkosti. Tým si zrejme odradí postmoderných intertextualistov. Na pozadí procesu 

tradovania a redakcie týchto kníh Jeremias tvrdí, že „literárna stavba obidvoch prorockých kníh – 

od počiatočnej úrovne – ukazuje, že tieto knihy boli mienené ako prepojené entity a nemali by 

byť čítané ako izolované perikopy. Literárne prepojenia medzi týmito knihami ukazujú, že by 

mali byť čítané vo vzťahu k sebe navzájom.“40 Jeremias týmto svojím prístupom zdôrazňuje 

nielen zámer autorov alebo redaktorov (dôraz na literárnu závislosť), ale tiež konkrétnu podobu 

textu (literárna stavba) a dôraz na to, ako by mali tieto knihy byť čítané. Ak predtým možno 

odradil postmoderných intertextualistov, tak neskôr zdôrazňuje, že historicko-kritické bádanie 

zdôrazňuje opačný zámer, akým sa uberá on vo svojej štúdii. „Tento zámer [historicko-kritického 

bádania, pozn. D.B.] je nasmerovaný k singulárnym a neporovnateľným črtám zvesti každého 

proroka [...] Hoci historicko-kritické bádanie je pre mňa nenahraditeľný nástroj pri otváraní 

bohatstva biblických textov, chcem zdôrazniť skutočnosť, že jeho záujem – získať historickú 

dimenziu textov prostredníctvom porozumenia spôsobu, akým rástli – nemá nič do činenia  

so záujmom biblických tradentov, ktorí chceli vyjadriť vzťah medzi rozličnými prorokmi 

a rozličnými textami tým, že ukázali na ich spoločné elementy.“41  

Ámos bol starším prorokom a Ozeáš mladším, takže mal možnosť poznať Ámosovu zvesť. 

Situácia však môže byť iná v ohľade na ich spisy. Verše, ktoré v Ozeášovi pripomínajú 

ámosovský jazyk sú redakčné a predpokladajú, že aspoň niektoré časti knihy proroka Ozeáša už 

existovali. Tieto redakčné dodatky ako napr. Oz 4,15 majú ohľadne Ozeášových slov 

k severnému kráľovstvu „zamedziť judským čitateľom, aby chápali obsah ‚historicky‛, bez toho, 

že by sa sami cítili zasiahnutí.“42 Na druhej strane v knihe staršieho proroka Ámosa možno 

pozorovať vplyv knihy Ozeáš „takmer v každej kapitole. V žiadnom prípade nie je vplyv 

obmedzený na aktualizujúce dodatky a redakčné vrstvy. Aspoň časť z toho patrí k najstaršej 

literárnej vrstve knihy“ a Jeremias si myslí, že nikdy neexistovala kniha proroka Ámosa  

„bez jasne odlíšiteľného vplyvu ozeášovských textov.“43 Záujem len o to, ako vyťažiť 

„historickú“ zvesť jednotlivých prorokov a marginalizovanie vzájomnej závislosti týchto kníh je 

naozaj v protiklade s ich vlastnou intenciou. „Teologický zámer uvádzať do spojitosti zvesť 

týchto dvoch prorokov navzájom iba začal na začiatku 7. storočia. Konečným štádiom tohto 

vývoja je Kniha dvanástich prorokov. [...] Tieto krížové prepojenia dokazujú, že Kniha 

dvanástich prorokov nebola považovaná za dvanásť rôznych zvestí o Bohu, ale ako jedna zvesť 

cez ústa dvanástich svedkov.“44 

                                                 
40 JEREMIAS, J. The Interrelationship between Amos and Hosea, s. 171. 
41 JEREMIAS, J. The Interrelationship between Amos and Hosea, s. 171n. 
42 JEREMIAS, J. The Interrelationship between Amos and Hosea, s. 176. 
43 JEREMIAS, J. The Interrelationship between Amos and Hosea, s. 177. 
44 JEREMIAS, J. The Interrelationship between Amos and Hosea, s. 186. 
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Jeremiasova štúdia je zaujímavým príkladom toho, ako možno na prípade Knihy dvanástich 

prorokov zohľadniť historický proces, ktorým spisy vznikali, uvedomovať si vzájomné odlišnosti 

jednotlivých častí, ale tiež to, že zámerom bola aktualizácia, teda „zosúčasnenie“45 zvestí 

prorokov pre budúcich čitateľov a deje sa to tak, že sa pozornosť venuje krížovým odkazom 

medzi jednotlivými spismi. Jeho prístup je však naďalej orientovaný na autora, resp. 

redaktora/redaktorov a napriek tomu, že zdôrazňuje opačný zámer ako historicko-kritický, nestojí 

s ním v žiadnom nezmieriteľnom protiklade.  

 

4. Prirovnanie na záver 

Kedy by teda z pohľadu biblistiky malo byť požívanie pojmu intertextualita relevantné? 

Určite to nie je pri pomenovávaní diachrónneho vzťahu závislosti mladšieho textu od staršieho. 

Funkcia intertextuality pri interpretácii biblických textov by mala byť primárne synchrónna. Ide 

totiž predovšetkým o „súhru textov“. Ak sa vrátime k vyššie spomenutému prirovnaniu z debaty 

medzi Bealom a Moysem (odsek 2.2.), pri intertextualite by nemalo ísť primárne o košík 

s jablkami. Je to skôr predstava jablkového šalátu. Ak metaforu ešte trochu rozvinieme pridaním 

ďalšieho ovocia, tak dejinám redakcie ide presne o to, aby sa jablká a hrušky nezmiešavali. Toto 

miešanie totiž presne v zmysle známeho úslovia považujú za metodický problém. Intertextualite 

však práve o miešanie jabĺk s hruškami ide. Negatívna konotácia sa tu však stráca. Intertextualita 

nie je určovaná nostalgickou túžbou po Urtexte. Spojením dvoch identifikovateľných chutí sa 

záujem neobracia na minulosť k spätnému vyčleneniu a rekonštrukcii pôvodného, ale práve 

v porovnaní s pôvodným primárne synchrónna intertextualita docení vznik novej chute  

v „zosúčasnení“ textov. Táto nová chuť môže byť podobne jedinečná, ako bola jedinečná chuť 

pôvodných ingrediencií. Intertextualita tak môže byť vnútorným mechanizmom kánonu 

biblických spisov, ktorý umožňuje nové čítania, zachová v sebe pôvodný dynamický a revolučný 

aspekt pôvodnej predstavy o a nebude jej hroziť, že sa stane len prekrytím alebo náhradou 

doterajších postupov, ktoré si všímali diachrónnu súvzťažnosť textov napr. v rámci dejín a kritiky 

redakcie. 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Por. HERIBAN, J. Príručný lexikón biblických vied, s. 183. 
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