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Bla✆ej ✝trba je u✆ známy slo-

venský biblista, ktorý v sú✞asnosti 
predná✟a na Teologickom in✟titú-
te v Badíne, ktorý je sú✞as✠ou Te-
ologickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Je záro-
ve✡ aj ✟éfredaktorom prvého bib-
lického ✞asopisu na Slovensku 
Studia Biblica Slovaca. Táto pub-
likácia je jeho doktorskou prácou 
písanou v angli✞tine a upravenou 
pre kni✆né vydanie, ktorú obhájil 
na Fakulte biblických vied a ar-
cheológie (Studium Biblicum Fra-
nciscanum v Jeruzaleme 16. júna 
2006). Publikácia vy✟la v sérii Ös-
terreichische Biblische Studien, 
ktorej editorom je prof. Georg 
Braulik, OSB.  

Ako nadpis hovorí, v centre 
pozornosti autora je exegetická 
✟túdia textu v Knihe Jozue 5,13-
15, ktorý opisuje stretnutie Jozu-
eho s vodcom Pánovho vojska, 
ktorým je sám Jahve. Z metodo-
logického h☛adiska na dosiahnu-

tie stanoveného cie☛a si autor 
zvolil metódu Literárneho kriticiz-
mu, ktorá je odli✟ná od Literárnej 
kritiky, ktorá je sú✞as✠ou historic-
ko-kritickej metódy. Literárna kri-
tika skúma úmysel autora alebo 
redaktora (intentio auctoris, in-
tentio redactoris). Literárny kriti-
cizmus sa skôr orientuje na úmy-
sel textu alebo úmysel diela (in-
tentio textus, intentio operas). Pri 
vo☛be metódy Bla✆ej ✝trba vychá-
dzal z chápania Biblie ako lite-
rárneho diela. Preto vyu✆il aj na-
ratívnu analýzu, ktorého prota-
gonistami sú predov✟etkým prof. 
Jean Louis Ska a prof. Alviero 
Niccacci. Zvolené metódy si vy-
✆adujú aj holistický prístup, ktorý 
pozerá na konkrétny text v jeho 
✟ir✟om kontexte Knihy Jozue 1-6, 
ba dokonca a✆ v kontexte tzv. 
Hexateuchu tzn. od Knihy Gene-
zis po Knihu Jozue.  

Hoci publikácia má 5 kapitol, 
vo svojom základe sa skladá z 
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troch hlavných �astí. V prvej �as-
ti, ktorá pozostáva z 1. a 2. kapi-
toly, je pozornos✁ sústredená na 
históriu a aktuálny stav výskumu 
textu Joz 5,13-15. Druhá �as✁, 
ktorú tvoria 3. a 4. kapitola, sle-
duje tri texty: Nm 27,22-23; Dt 
31,7-8 a Dt 31,23 a ich vz✁ah 
k Joz 5,13-15. Tieto tri uvedené 
texty toti✂ opisujú prechodu moci 
z Moj✂i✄a na Jozueho. Uvedenie 
Jozueho do úradu sa uskuto�☎uje 
troma rozdielnymi autoritami: El-
eazarom, Moj✂i✄om a samotným 
Jahvem. Text v Dt 34,9-12 potvr-
dzuje, ✂e jediným prorokom ako 
bol Moj✂i✄ je teraz Jozue. Tento 
text ich kladie na rovnakú úro-
ve☎. Posledná tretia �as✁ zah✆☎a 
5. kapitolu, v ktorej autor skúma 
samotný text Joz 5,13-15 naratív-
nou analýzou a ponúka vysvetle-
nie funkcie textu vo vz✁ahu 
k predchádzajúcim analyzovaným 
pasá✂am. 

Prvá �as✁ ponúka ve✝mi po-
drobný preh✝ad exegétov od 18. 
stor. po sú�asnos✁. Tento preh✝ad 
ukázal rôznorodé chápanie textu 
Joz 5,13-15. Bla✂ej ✞trba delí exe-
gétov do ✄iestich skupín. Exegéti 
prvej skupiny sa vyzna�ujú dôra-
zom na históriu nábo✂enstva  Iz-
raela. Zaoberajú sa rozli�nými 
tradíciami, ktoré sa stali základom 
rôznych prame☎ov Tie sa potom 
sna✂ia definova✁. Do tejto skupi-
ny patria: Wellhausen, Wette, Ew-
ald, Kuenen, Dillmann, Eissfeldt, 
Noth, Soggin, Rofé a ✟al✄í. Druhá 
skupina sa orientuje na porovna-
nie Knihy Jozue s mimobiblickou 
literatúrou, z �oho vysvet✝ujú lite-
rárnu ✄truktúru Knihy Jozue. Pat-

ria tu: Cross, Van Seters a Hoff-
meier. Tretia skupina zamerala 
pozornos✁ na samotný text ako 
iterárnu kompozíciu s osdobit-
ným dôrazom na redak�ný pro-
ces. Patria do nej: Boling, Wright, 
Butler, Hess, Nelson a ✟al✄í. ✞tvr-
tá skupina pozostáva z exegétov, 
ktorí sa zaujímajú o finálnu po-
dobu textu. Sú to predov✄etkým 
Koorevaar a Merling. Piata skupi-
na skúma text z poh✝adu redak�-
nej kritiky a kritiky kompozície. 
Sna✂í sa odpove✟ na otázku, pre-
�o rozdielne texty boli pouklada-
né do jedného celku.  Sú to Fritz, 
Bieberstein, Briend, ale exegéti, 
o ktorých u✂ bola re� v tretej 
skupine Wright, Boling, Nelson a 
✠al✄í. ✞iesta skupina sa sústredila 
na úmysel �itate✝a. Hlavným 
predstavite✝om je Savran.  

V 2. kapitole e✄te stále tejto 
prvej �asti autor ponúka svoj me-
todológiu prístupu k analýze tex-
tu Joz 5,13-15. Ide o literárny 
kriticizmus, syntaktickú a naratív-
nu analýzu. 2. kapitola obsahuje 
aj porovnanie masoretského textu 
s gréckym textom SeptuaSeptua-
ginty a sýrskou Pe✄itou. Predo-
v✄etkým porovnanie masoretské-
ho textu o Septuagintou prinieslo 
niektoré rozdielne chápanie bib-
lického textu Joz 5,13-15. Septua-
ginta poukazuje viac na nebeský 
pôvod vodcu, kým masoretský 
text zdôraz☎uje Jozueho ako vod-
cu, ktorý sa klania iba Jahvemu.  

Druhá �as✁ publikácie sa v 3. 
kapitole sústre✟uje na ve✝mi po-
drobnú analýzu textov, ktoré opi-
sujú trojnásobné ustanovenie Jo-
zueho: Nm 27,22-23; Dt 31,7-8 a 
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Dt 31,23. Ustanovenie sa deje na 
troch rôznych úrovniach. Prvou 
úrov✁ou je ustanovenie k✁azom 
Eleazarom (Nm 27,22-23). Usta-
novenie je dôle✂ité aj pre samot-
ného Eleazara, ktorý tak vstupuje 
do svojej k✁azskej slu✂by. Na 
druhej úrovni Jozueho ustanovuje 
Moj✂i✄, ☎o má vä☎✄iu výpovednú 
hodnotu, ke✆✂e starý vodca usta-
novuje nového vodcu, aby vo✄iel 
a rozdelil krajinu (Dt 31,7-8). 
Napokon na tretej úrovni je Jozue 
ustanovený samotným Jahvem 
(Dt 31,23). Jahve zveruje Jozue-
mu úlohu, ktorú za☎al u✂ Moj✂✄i 
pri horiacom kríku (Ex 3) ✝ oslo-
bodenie Izraelitov spod Egypta 
a vovedenie do pris✞úbenej kraji-
ny. Jozue teda nie je len nástup-
com Moj✂i✄a, ale skuto☎ným vy-
konávate✞om Jahveho vôle vo-
vies✟ Izrael do zeme, ktorú im 
Boh pris✞úbil. V✄etky tri texty pa-
tria do celku Nm 22 ✝ Dt 34, kto-
rý opisuje táborenie Izraelitov na 
Moabskej rovine pred vstupom 
do zas✞úbenej krajiny. V 4. kapi-
tole Bla✂ej ✠trba nanovo prehod-
nocuje chápanie textu Dt 34,9-12. 
Konkrétne ide o DT 34,10: ✡Ale 
odvtedy sa u☛ nezjavil v Izraeli 
taký prorok, ako bol Moj☛i☞.✌ Na 
základe mimoriadne detailnej spr-
pracovanej analýzy textu pri-
chádza Bla✂ej ✠trba k uzáveru, ✂e 
v postave Jozueho je potrebné 
vidie✟ proroka ako Moj✂i✄a. Ide 
teda o vystriedanie Moj✂i✄a Jozu-
om v prorockej úlohe.  

Tretia ☎as✟ je zameraná na 
samotný text Joz 5,13-15. Ide o 
analýzu Jozuovho stretnutia s 
Jahvem. Autor analyzuje text v 

jeho blízkom kontexte Joz 5,13-
6,5 s úmyslom ukáza✟, ✂e ak Jah-
veho zjavenie sa Moj✂i✄ovi v Ex 
3,8 bolo prvým spásonosným ob-
dobím v dejinách Izraela, tak Jah-
veho zjavenie sa Jozuemu v Joz 
5,13-15 je druhým spásonosným 
obdobím. To prvé obdobie sa 
nieslo v znamení vyslobodenia z 
Egypta, ako prvej etapy Jahveho 
plánu vykúpenia Izraela. Druhé 
obdobie je v znamení prekro☎e-
nia Jordánu, slávenia prvej Ve✞kej 
Noci a obsadenia Jericha ako na-
plnenia druhej etapy Jahveho plá-
nu. V prvej etape je vodcom Moj-
✂i✄, v druhej etape je vodcom 
s rovnakou ✍moj✂i✄ovskou✎ ve✞-
kos✟ou Jozue.  

Publikácia Bla✂eja ✠trbu si 
zaslú✂i ve✞kú pozornos✟, lebo sys-
tematickým spôsobom analyzuje 
nielen text Joz 5,13-15, ale jeho 
✄ir✄í kontext, ☎o napomáha vidie✟ 
vzájomné súvislosti nástupníctva 
Jozueho. Publikácia na jednej 
strane priná✄a v✄etko podstatné, 
☎o doteraz jestvuje k danej prob-
lematike, ale na druhej strane po-
núka originálne videnie biblický-
ch textov. Je potrebné prizna✟, ✂e 
ide o literatúru, ktorá je ur☎ená 
biblickým odborníkom, ale práve 
tento typ literatúry nám na Slo-
vensku dlhé desa✟ro☎ia chýbal. 
Anglický text je predpokladom, 
✂e výsledky ve✞mi presnej biblic-
kej práce budú dostupné záujem-
com aj v zahrani☎í. 


