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Anotace
Tato  diplomová  práce  se  táže  po  vzájemném  vztahu  nápadně  častého 

označení/pojmenování Boha v narativním textu Ex 3, jehož  výčet se soustředí 
do  tzv.  "sebepředstavující  se  formule"   v.15.  Tradičně  přitažlivé  téma  této 
formule, interpretace tetragramu hwhy, přihlíží k podobně neprůhlednému obratu 
hyha  rva hyha v.14a.  Gramaticky zdůvodněná   interpretace  obou  slovních 
hříček přesahuje rámec inkluse v.13-15 vymezené užitím pojmu ~v nazpět do 
ujištění &m[ hyha-yk ve v.12. Tato práce pátrá po významu vykladači opomíjené 
formule "Boha otců" sloučené s formulí triády otců  bq[yw  qxcy  ~hrba yhla 
položené  do  těsné  blízkosti   tetragramu  JHWH  ve  v.15.  Ve  prospěch 
nezastupitelného interpretačního potenciálu obou formulí  uvedených ve v.15 
pro  celek  narativního  vyprávění  Ex  3  mluví  jejich  rozpoznaný  formálně  a 
obsahově soudržný význam v knize  Genesis.  Přímou  konfrontací  tradičního 
interpretačního  přístupu  založeného  na  gramaticky  zdůvodněných  indiciích 
obsahu jména JHWH s interpretací vedenou v intenci formule “Boha otců” je 
interpretován význam Božího jména.
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Summary
This  master’s  thesis  explores  the  relationship  between  the  strikingly 

frequent designations of God (concentrated in the so called self-representation 
formula  in  Ex  3:15)  in  the  narrative  text  of  Exodus  3.  The  traditionally 
attractive  topic  of  this  formula  (the interpretation  of  the  tetragrammaton  of 
YHWH) takes into consideration another similarly mysterious  expression of 
“hyha rva hyha” (Ex 3:14a). The interpretation of both wordplays based on 
grammar surpasses the inclusion of Ex 3:13-15 delimited by the usage of the 
term “~v ” and turns back to the assurance “&m[ hyha-yk” (Ex 3:12). 

This thesis explores the interpretation of an often neglected formula of 



“God of fathers” affiliated with the formula of the triad of fathers juxtaposed to 
the tetragrammaton of YHWH in Ex 3:15. An unsubstitutable interpretational 
potential of both formulas for the whole narrative of Ex 3 is testified by their 
significance in the Book of Genesis which is cohesive from the point of view of 
both form and content. The significance of the Name of God is interpreted by 
the  direct  confrontation  of  the  traditional  interpretational  method  based  on 
grammatically-justified  predictors  of  the  content  of  YHWH  with  the 
interpretational method in the intention of the formula of “God of fathers”. 
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1. Úvod

Náboženská  identita  lidu  Izraele  je  založena  na  rozhodující  události  v 

dějinách víry Izraele,  jíž je zjevení  Božího jména a osvědčování jeho významu 

v  dějinách.  “Scéna  Mojžíšova  povolání,  v  níž  se  vypráví  o  rozhodujícím  

odhalení  významu tohoto  JMÉNA”,1 je  v  současné  textové  podobě Starého 

zákona  zmíněna v Ex 3,1-4,18. Zpracování této látky podání se stalo klíčovým 

východiskem pro  osvědčování  Božího  jména,  o  němž  nás  mnohovrstevnatě 

zpravuje biblické podání jako celek.  

Kompozice narativního textu Ex 3 podávaná formou obšírného   dialogu je 

po stylistické stránce nápadná  množstvím   podobně znějících klíčových obratů 

či  samostatných  klíčových  slov,  jež  jsou  v  nových  souvislostech  nejprve 

rozšiřovány až k jejich redundantní kumulaci,  načež jsou v různém rozsahu 

redukovány, někdy dokonce  na pouhé jediné klíčové slovo. I pro narativní 

formu hebrejského textu nebývale “rozmařile” komponovaný text2 důmyslně 

směřuje k mnohovrstevnatému  vystižení vztahu Boha a jeho lidu. 

Výrazný nepoměr  v  užívání  výrazů,  jimiž  je  v   Ex  3  označován  Bůh, 

zaujme  na  první  pohled.  Význam,  který  byl  ve  starověku  přisuzován 

jménu/pojmenování  božstva,  dává  tušit,  že  se  s  největší  pravděpodobností 

nejedná o nahodilý shluk variant označování Boha.

1 K.A.Deurloo, Exodus a exil, str. 56.
2 Srov. G. Fischer, Jahwe unser Gott, str. 65: "Der erste Eindruck am Ende ist, vor einem 

recht  komplexen  Text  zu  stehen.  Ex  3,1-4,17  ist  in  seiner  formalen  Gestaltung  nicht  
einfach,  durchsichtig.  Mehrere  Ebenen  sind  ineinander  vermischt;  zugrundeliegende  
literarische  Schemen  werden  erweitert  und  variiert;  insgesamt  entsteht  eine  für  
Berufungsberichte unübliche Länge. Das mag u.a. ein Anzeichen für die von den meisten  
Autoren angenommene Verwendung mehrerer  Quellenschichten  sein.  Doch lässt  sich –  
scheinbar im Gegensatz dazu – auch eine recht grosse Einheitlichkeit feststellen."
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Způsobu, jakým jsou používána jednotlivá  pojmenování  Boha  v  tomto 

narativním textu,   jejich  osobité  situační  výpovědi,  stejně  jako  prověřování 

jejich případné vzájemné obsahové korelace,  se věnuje předkládaná práce. 
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2. Náboženský význam jména ve starověkém 
Orientu
2.1.  Vymezení významu znalosti jména božstva

 Ve  starém  Orientu  je  božstvo   nositelem  vlastního  jména,  jímž  je 

charakterizováno a jímž je současně odlišováno od jiných božstev.  Původní 

náboženská  mluva  o  Bohu/božstvu   jej  jménem/pojmenováním  vyjímala  z 

předpokládaného polyteistického světa,3 jménem jej v něm specifikovala.

Pojmenovatelnost božstva hodnotí  W.Zimmerli jako základní předpoklad 

jeho prezen(ta)ce;4 jménem se božstvo   uvádí  ve známost,  čímž  je  položen 

předpoklad pro vzájemný vztah a komunikaci člověka s božstvem. Naopak, bez 

znalosti  jména božstva není myslitelná ani  mluva o něm, o jeho jednání a 

záměrech,5 oslovení božstva,  ani jeho přivolávání,  dovolávání se jeho moci, 

vzdávání chvály apod.6 

3 J. Heller, Starověká náboženství, str. 276.
4 W.  Zimmerli,  Grundriss  der  alttestamentlicher  Theologie,  str.  14-15: "Der  Name 

Jahwe will hier aber nicht vom isolierten Verb  hyh hjh, sondern von der Redefigur: "Ich  
bin, der ich bin" her gedeutet sein. Diese ist mit dem herrischen: "Wem ich gnädig bin,  
dem bin ich gnädig und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich" von Ex 33,19 zu  
vergleichen.  In  dieser  Redefigur  schwingt  die  souveäne  Freiheit  Jahwes  mit,  der  sich  
gerade auch da, wo er sich in seinem Namen enthüllt, doch nicht einfach greifen lässt und  
dem Menschen zuhanden ist. Auch die Zurückweisung der Frage nach dem Gottesnamen  
von Gen 32,30: "Was fragst  du mich nach meinem Namen?"  will beachtet  sein.  Jahwe  
bleibt nach der Aussage von Ex 3,14 gerade da, wo er sich in seinem eigentlichen Namen  
nennbar macht und den Namen dem Menschen offenbart, der Freie, der nur in der Freiheit  
seines Sich-selbst-Vorstellens richtig verstanden ist."

5 W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str. 60. Na jiném místě 
však W.H.Schmidt upozorňuje na shodné znění obecných a vlastních jmen kanaanských 
božstev, čemuž se však vymyká tetragram JHWH, jenž Izraelci znali a používali výlučně 
jako vlastní  jméno:  „Die kanaanäischen  Götternamen „El“ oder „Baal“ sind zugleich  
Allgemeinbezeichnungen  für  „Gott“  oder  „Herr“  und  Eigennamen  eines  bestimmten  
Gottes. Dagegen ist „Jahwe“ nur Name. „Jahwe ist sein Name“ formuliert etwa Hosea  
(12,6; Ex 15,3 u.a.), oder Gott stellt sich selbst vor: „Ich bin Jahwe, das ist mein Name“  
(Jes 42,8).“ tamtéž, str. 63.

6 G. von Rad, Theologie des AT I, 1987,  str.  195,  in: G. Kittel,  Der Name über alle 
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Prastará náboženská představa shledávala mezi jménem a jeho nositelem 

těsnou vztaženost bytí.  G. von Rad tuto představu formuluje následovně: “Ve 

jméně existuje jeho nositel, proto jméno obsahuje výpověď  o bytí jeho nositele,  

případně o Moci jemu vlastní”.7    

V  podobných  intencích  uvažuje  o  náboženském významu  jména   také 

W.H. Schmidt, který uvádí: “Jméno prozrazuje něco o způsobu bytí božstva.”8 

Nepochybné  riziko  takto  pojímaných  obsahů  náboženských  představ 

spočívá  ve  stále živé touze člověka  disponovat  božstvem, ať prostou znalostí 

jeho jména,  či přímo magickým jednáním,9 které    Ch. Dohmen10  klade na 

stejnou rovinu.

Na  toto  vždy  aktuální  pokušení,  vlastní  magickému  myšlení  člověka, 

poukazuje také  M. Buber  následovně: “Pravé” jméno nějaké osoby jako jiný  

objekt není  pro magické myšlení lidí  pouhé označení; je esence osoby, z jejíž  

reality jakoby  překapává, takže je v něm  jakoby ještě jednou  existující.  A  

jsoucí je v takové  podobě, že se jí  může  zmocnit každý, kdo  zná její  pravé  

Namen  I.,  str.  29-30.  Srov.  W.H.  Schmidt,  Alttestamentlicher  Glaube  in  seiner 
Geschichte, str. 60: „Im alten Orient trägt die Gottheit allgemein einen Namen, der sie  
bestimmt und von anderen unterscheidet. Er ermöglicht erst, dass man mit der Gottheit und  
von ihr sprechen kann; denn nur, weil sie einen Namenhat und als so benannte Person  
handelt, können die Mythen von den Göttern und ihren Taten erzählen. Vielleicht ging im  
Verlauf der Religionsgeschichte diesem „mythischen“ Stadium ein „magisches“ voraus, in  
dem das Göttlich-Machtvole noch keine personale Existenz hatte.“ 

7 G. von Rad,  Theologie  des  AT I,  1987,  str.195,  in:  G.  Kittel,  Der  Name über alle 
Namen I., str. 29-30:„Nach antiker Vorstellung war der Name nicht Schall und Rauch,  
sondern  es  bestand  zwischen  ihm  und  seinem  Träger  eine  einge  wesensmässige  
Bezogenheit. Im Namen existiert sein Träger, und deshalb enthält der Name eine Aussage  
über das Wesenn seines Trägers oder doch etwas von der ihm eigenen Mächtigkeit.“ 

8 W.H.Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str. 63.
9 G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 35 mluví o protiopatření ve Starém zákoně, 

jímž bylo „třetí slovo“ Dekalogu: ...“dies Verbot ursprünglich vor Zauberei, Beschwörung  
und  Magie  mit  dem  Gottesnamen  gewarnt  haben,  so  lernte  es  Israel  doch  immer  
umfassender zu verstehen.“

10 M.  Dohmen,  Exodus,  str.  114: "Kennen  und  Aussprechen  eines  Götternamens  kann  
ähnlichen  magisch-rituellen  Praktiken  dienen  wie   entsprechender  Umgang  mit  
Kultbildern."
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jméno  a  kdo  jej  správným  způsobem  dovede  vyslovit.  Osoba  sama  je  

nepřístupná, prokazuje  rezistenci; ve jméně je  přístupná, mluvčí s ní volně  

nakládá”.11      

Vůči historicky podmíněné možnosti poznávání “pravého” jména božstva 

a výslovnosti  tohoto jména  se rezervovaně staví L. Köhler.12 Své skeptické 

stanovisko  odůvodňuje  dvěma  odlišnými  aspekty,  jež  by  se  ve 

znalosti/výslovnosti  jména měly promítat  ve vzájemném souladu. Prvním je 

aspekt filologický, který by měl  korelovat s  aspektem teologickým. Historie 

však  rozmařile  dosvědčuje,  že   ani  původně  příhodné  jméno/pojmenování 

božstva  nemusí být  ušetřeno hrozby ztráty původního významu.      

2.2.Pojem ~v
Charakteristickým obratem užívaným v semitském způsobu vyjadřování 

pro  pojmenování  nějaké  bytosti  je  dvouradikálové  obecně  semitské 

11 Martin Buber, Moses, 1966, str. 62 in: G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 30: 
„Der ´wahre´ Name einer Person wie der eines sonstigen Gegenstands ist für den magisch  
denkenden Menschen nicht eine blosse Bezeichnung; er is die Essenz der Person, aus ihrer  
Realität  gleichsam destilliert, so dass sie darin gleichsam noch einmal vorhanden ist. Und  
zwar ist sie darin in einer solchen Gestalt vorhanden, dass sich jeder ihrer bemächtigen  
kann, der den wahren Namen kennt und in der rechten Weise auszusprechen weiss. Die  
Person selber ist unzugänglich, sie leistet Widerstand; im Namen wird sie zugänglich, der  
Sprecher verfügt über sie.“

12 L.  Köhler,  Theologie  des  Alten  Testaments,  str.  22: "Die  Bedeutung  der  meisten  
Götternamen  war  den  Verehrern  der  betreffenden  Götter  ebenso  undurchsichtig  wie  
gleichgültig. Nicht was ein Göttername eigentlich, wirklich und ursprünglich bedeutet, ist  
von theologischem Belang,  sondern  nur,  welche  Welt  von  Anschauung,  Erkenntnis  und  
Offenbarung  Gottes  die  Verehrer  eines  Gottes  mit  seinem  Namen  verbinden.  Ja,  die  
Religionsgeschichte dürfte eine Reihe von Göttern kennen, bei  denen die Bedeutung des  
Gottes für seine Verehrer und die Bedeutung des Namens für den Sprachkundigen weit  
auseinanderfallen.  Auch die Götter haben ihre Geschichte und ihren Gestaltwandel, und  
auch in denjenigen Fällen, wo ursprünglich der Name des Gottes das Wesen des Gottes  
treffend  und  bestimmt  umschreibt,  kann  der  Name  des  Gottes   verblassen  und  ins  
Nichtssagende fallen, kann das Wesen des Gottes wachsen und sich ins viel Weitere, ganz  
Andere wandeln."
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substantivum  ~v,  které   překračuje  pouhou  informativní  funkci   o  jeho 

nositeli.13 Při značném zjednodušení můžeme konstatovat, že v  dynamickém 

smyslu význam jména či označení vystihuje celkový reprezentativní  potenciál 

pojmenovaného jedince;  jeho činy,  jeho moc, především však  jeho slávu či 

proslulost (byť  negativně pojatou),14 tedy souhrn toho, co mu tělesně, duševně 

i materiálně patří,15  čím se  jakožto nositel jména vyznačuje.16 

V  textu Ex 3 se substantivum  ~v  vyskytuje dvakrát. Poprvé ve v. 13, při 

Mojžíšově otázce  wmv-hmo.   Výskyt pojmu ~v v takovýchto  nominálních větách 

signalizuje  zdůraznění  sdělovaných údajů. 

Podruhé se výraz  ~v  determinovaný suffixem 1.sg. objevuje ve v.15, a to 

ve spojení s verbem rkz, jímž je v knihách Starého zákona zesíleně vyjádřena 

konstantnost a trvání, tedy  přítomnost Boží.17 

Pro interpretaci označení/pojmenování Boha v textu Ex 3 hraje vymezení 

oddílu  v.13-15  opakovaným užitím pojmu  ~v nezanedbatelnou roli.  Vzniklá 

inkluze uvnitř narativního celku Ex 3 vyžaduje výklad vedený paralelně jednak 

uvnitř tohoto pevně semknutého útvaru, a jednak v interpretační linii vedené 

mimo něj. 

13 TWAT, str. 128  V různých kontextech sdělení  se tak význam “jména”  značně modifikuje 
a “šem” pak např. odkazuje na funkci, kterou má nositel uvedeného jména převzít; jménem 
se   sděluje  důležitost   nositele;  jméno  určuje  totožnost  existence,  signalizuje  známost 
nositele. 

14 A.S. van der Woude, THAT II, str. 949.
15 A.S. van der Woude, THAT II, str. 947.
16 A.S. van der Woude, THAT II, str. 958-959. 
17 TWAT , str. 131
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2.3.Starozákonní užití pojmenování  Boha
Ve  starozákonní  mluvě  kolísá  užití  jména/pojmenování  Boha  mezi  jej 

běžně označujícím pojmem ~yhla a nepoměrně střízlivěji užívaným výrazem la 

v  obecném  významu,  případně  ve  vazbě  s  konkrétními  atributy (např.  “el  

Šaddaj”).  Zvláštní  postavení  zaujímá  tetragram  hwhy,  jímž  je  narozdíl  od 

předcházejících  označení  převážně  apelativního  významu  vyjádřeno  nomen 

proprium.18       

2.3.1. Vymezení pojmu  ~yhla  

Nejfrekventovanější  termín  označování/pojmenování  Boha  ve  Starém 

zákoně  je  ~yhla.19 Po  stránce  gramatické  se   jedná  o  substantivum určené 

maskulinním plurálovým tvarem v nominativu. 

Na  spornou etymologii výrazu poukazuje W.H.Schmidt. Argumentaci proti 

dřívějšímu  odvozování  pojmu  od  termínu la  zakládá  na  látkách  převážně 

poexilních autorů, v nichž je doložen singulární výraz  " eeloah". Přes mnohé 

nejasnosti a protichůdné hypotézy založené ve velké šíři  užití pojmu  a jeho 

18 L.  Köhler,  Theologie  des  Alten  Testaments,  str.  23 uvádí:  "Es  ist  nicht  zugleich  
Bezeichnung  und  Name  wie  etwa  Baal  und  Adon,  die  zugleich  den  Besitzer  und  den  
Gebietr bezeichnen und Namen von Göttern sind. Sondern Jahwe ist nur Name. Alle oder  
doch die meisten Namen sind ursprünglich nicht nur lauthaft, sondern auch sinnhaft.  Dass  
Baal den Besitzer bedeutet, hat man bei den Semiten immer gewusst, denn man hat das  
Wort wie als Namen eines Gottes so gleichzeitig als Bezeichnung des Besitzers gebraucht.  
Davon,  dass Jahwe eine Bezeichnung wäre,  findet  sich keine auch noch so leise Spur.  
Jahwe ist nur als Name vorhanden." Pregnantně se vyjadřuje W. Zimmerli, Grundriss der 
alttestamentlicher  Theologie,  str.12:"At.  Glaube  kennt  seinen  Gott  unter  dem  
Eigennamen Jahwe."

19 W.H.  Schmidt,  THAT,  Band  I.,  str.  154 uvádí,  že  jde  o  druhé  nejfrekventovanější 
substantivum ve  Starém  zákoně:  "´elohím´ist  nach  ben  ´Sohn´  mit  2600  Belegen  das  
zweithäufigste Substantiv im AT."
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celkové  variabilitě,  není  výskyt  termínu  ve  starozákonní  mluvě ojedinělý; 

naopak vykazuje známky neproblematického užívání.  Bez dalších pochyb se 

totiž prokazuje, že byl recipienty starozákonních látek navzdory své  plurálové 

podobě chápán  v singulárním významu, čímž se vyhnul  podezření na možné 

vpravování polyteistických tendencí do starozákonní látky. 

W.H.Schmidt se distancuje od hypotézy, že by snad Izraelité měli  výraz 

~yhla  převzít  od  Kananejců  a  užívat  jej  jak  v  singulárním  tak  plurálním 

významu.20 Přestože výraz  označoval současně "Boha" i nějakého “boha” či 

dokonce  "bohy",21 záměna  invence  autora/redaktora  biblického  podání  byla 

vyloučena jednoznačnými gramatickými indiciemi. Pro označení cizích božstev 

se pojil  výraz   ~yhla  s  označením kruhu jejich  ctitelů  v  genitivní  vazbě,22 

zatímco pro Boha Izraele se ponejvíce používala singulární konstrukce, méně 

často plurálový atribut či predikát, případně se obě varianty stavěly těsně vedle 

sebe.   Nejednoznačně  ovšem  působí  doložené  používání  plurálových  tvarů 

sloves ve větném vztahu subjekt-predikát.23      

2.3.2. Vymezení pojmu  la

Vedle  pojmu ~yhla se  ve  starozákonních  textech  objevuje  také   časný 

obecněsemitský  výraz  la, jímž  se  označoval  „bůh“.  Etymologie   označení 

ovšem, podobně jako je tomu v případě asi desetinásobně frekventovanějšího 

výrazu  ~yhla,  zůstává   sporná.  Vedle  jeho  apelativního  významu  byl  výraz 

20 W.H. Schmidt, THAT, Band I., str. 154.
21 L. Köhler, Theologie des Alten Testaments, str. 23: " ...man daneben stellt, dass ~yhla  in  

seinen  drei  Bedeutungen  Gott,  ein  Gott,  Götter  ...sich  findet." .  Srov.W.H.  Schmidt, 
THAT, Band I., str. 154: "Wieweit diese Redeweise (Pluralform bei Singularbedeutung)  
monotheistische Tendenzen enthüllt, muss unentschieden bleiben." 

22 W.H. Schmidt, THAT, Band I., str. 155.
23 W.H. Schmidt, THAT, Band I., str. 156.
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užíván  také  jako  vlastní  jméno  božstva   la v  ugaritském  pantheonu24.  V 

nejstarších  látkách  biblického  podání  se  objevuje   v  různých  složeninách 

označujících božstva zjevující se na určitých místech.25 

Na problematičtější koncept staroorientálního označování a užívání pojmu 

la poukazuje  již   O.  Eissfeldt,  který  ve  starozákonních  látkách biblického 

podání pozoruje trojí užití výrazu. Nejpočetnější skupinu tvoří texty, v nichž 

výraz  la stojí  jako  ekvivalent  hwhy  bez  "polemického  nebo  apologetického 

podtónu".  Pro  další  skupinu  je  charakteristické    emocionálně  angažované 

použití pojmu  la pro hwhy, což podle jeho mínění svědčí o původní rozdílnosti 

la a hwhy. Nejméně dokladů tvoří poslední skupina, v níž se zřetelně diferencuje 

mezi la a hwhy.26   

O  vzájemné  “absorbci”  kenaanského  la náboženství  a  izraelského  hwhy 

mluví W. H. Schmidt. Nálezy z Ugaritu  dokládají existenci časového úseku v 

24 W.H. Schmidt, THAT, Band I., str. 143: "Vor allem die (mythologischen) Texte von Ras  
Schamra-Ugarit weisen El als Gott von besonderem Rang aus. Als "Könige" steht er er an  
der Spitze des Götterkreises. Er ist "Vater" der Götter, "Schöpfer der Geschöpfe" ..."

25 W.H. Schmidt, THAT, Band I., str. 143.
26 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion , str. 156-157. Ze způsobu užití těchto 

termínu přitom Eissfeldt dále usuzuje na původně přiznávanou převahu "Elovi" nad JHWH. 
Cituji: „EISSFELDT geht zunächst einmal aus von den Stellen des Alten Testaments, an  
denen über das Verhältnis von el zu Jahwe etwas ausgesagt wird. Sie lassen sich nach  
EISSFELDT in drei Gruppen aufteilen. Die erste, im Alten Testament am reichlichsten zu  
belegende  Gruppe,  umfasst  solche  Stellen,  in  denen  El  „ohne  jeden  polemischen  und  
apologetischen Unterton“ als eine Bezeichnung Jahwes gebraucht wird (Jos. 22,22; Ps.  
104 u.a.). In der zweiten Gruppe wird die Gottesbezeichnung El für Jahwe so emphatisch  
und leidenschaftlich gebraucht, dass dahinter noch sichtbar wird, dass El und Jahwe nicht  
ursprünglich identisch waren (Jes. 43,12; 45,22 u.a.). Die dritte, zahlenmässig geringste,  
aber für EISSFELDTS  Beweisführung bedeutendste Gruppe „zeigt El als einen grossen,  
von Jahwe verschiedenen und von diesem vielleicht zuerst als überlegen anerkannten Gott.  
Dazu rechnet EISSFELDT Stellen wie Jes. 14,13; Ez.28,2 und Gen. 14,18 ff."  Zejména na 
třech  místech  vzbuzuje  jednoznačná  svrchovanost  "Ela"  rozpaky:  “Dazu  rechnet  
EISSFELDT Stellen wie Jes. 14,13; Ez.28,2 und Gen. 14,18 ff., wo Abraham als Verehrer  
des El Eljon erscheint, obwohl er von den Späteren als der Gründer des Jahweglaubens  
schlechthin angesehen wurde. Daneben gibt es noch zwei Stellen im Alten Testament, Dt.  
32,8-9 und Ps. 82, in denen El deutlich und ganz ähnlich wie im ugaritischen Pantheon an  
der Spitze einer Götttermonarchie steht, und Jahwe einer der El untergeordneten Götter  
ist”. 
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dějinách Izraele, během nějž praotcové různými způsoby uctívali téhož Boha.27 

Na historicky doloženou asimilaci poukazuje rovněž  J. Heller, o čemž svědčí 

přenesení jmen božstev elovského typu  kanaanského panteonu,28   podobně 

jako jejich titulů či epitet v přeznačeném významu  na Hospodina.    

3. Kompozice 3. kapitoly knihy Exodus 

Na výrazný charakteristický rys 3. kapitoly knihy Exodus spočívající v její 

svérázné kompozici, jsme v krátkosti poukázali již v úvodním pojednání této 

práce. 

Úsilí  objasnit  vzájemný  vztah  těchto  označení/pojmenování  Boha 

odhaluje jejich výrazný obsahový přesah mimo rámec vlastní 3. kapitoly knihy 

Exodus,  čímž   mimoděk  vyvstává  otázka  po  šíři  interpretačního  rámce 

označování Boha v Ex 3. 

3.1.Charakteristické kompoziční prvky uvnitř textu Ex 3

27 W.H.Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str. 16.
28 Heller,  Starověká  náboženství,  str.  276. Na  mysli  má  božstva  elovského  typu 

kenaanského  typu  vymezená  podle  J.  Hellera,  nikoli   tradičně  od  Geseho.  Jde  tedy  o 
následující  božstva:  El,  ev.  jeho  manželka  Ašera,  a  Elovy  obměny:  Ilib,  Elkunirša,  
Baalšamen, Betel, El Olám, Eljon, El Šaddaj, Tákimán a Šoním. 
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Příznačné hrátky se jménem/pojmenováním zmiňované již v úvodu práce 

jsou  v  textovém  podání  Ex  3  vztahovány   na  Boha.  Jejich  tón  a  záměr 

autora/redaktora  textu   se  ozřejmuje  teprve  při  souběžném  zohledňování 

formulací výroků,  které pronáší Mojžíš. 

Nejčastějším označením/pojmenováním Boha v textu Ex 3 je výraz ~yhla, 

který se  vyskytuje celkem 21krát. Vyskytuje se jak v prostém tvaru ~yhla, tak 

determinovaný členem ~yhlah, případně doplněný o atributy.

Ve v.6.15.16. se v takřka doslovném znění objevuje v nápadné formuli, s 

níž se v látce Mojžíšova povolání setkáváme ještě v Ex 4,5. Těsnou vypovídací 

hodnotu pro porozumění textu Ex 3 má také její uvedení v Ex 6,3. 

Explicitní  výskyt označení  hwhy zaznamenáváme pouze ve v.15. 16. 18, 

přičemž v.15 (společně s v.14)  je některými badateli  považován za přímou 

sebezjevující  se/sebepředstavující  se  formuli.29  V  této  intenci  s  nimi 

nakládáme také v této práci. 

Vedle  již  zmiňovaného  střídání  označení/pojmenování  Boha  vykazuje 

textová podoba Ex 3   tendenci  k  hromadění  těchto označení/pojmenování 

Boha. 

29 E.  Jacob,  Grundfragen  alttestamentlicher  Theologie,  str.  27 tuto  formuli 
sebepředstavení  vztahuje  pouze  na  Ex  3,14:  „...  der  Selbstdarstellunsformel  „Ich  bin  
Jahwe“ von der Erklärung des Jahwe-Namens in Ex 3,14“.  Z jiného hlediska posuzuje 
líčený děj  G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 39, která  v této  souvislosti mluví 
o přelomovém počátku odhalování Božího jména:  „ Die Erzählung von der Offenbarung 
des Gottesnamens … der Gott, der den Namen trägt: „Ich werde dasein, als der ich dasein  
werde“, fängt nun an, seinen Namen zu enthüllen. Von hierher  bekommen alle folgenden  
Geschichten ihren besondern Sinn.“
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Z uvedeného je dobře patrné, že se ve v.15  setkáváme s takřka úplným 

výčtem  pojmenování  Boha,  jež  se  v  dotčené  třetí  kapitole  knihy  Exodus 

vyskytuje. Z tohoto důvodu považujeme uvedená označení/pojmenování Boha 

ve v.15 za vhodné východisko této práce.

3.2.Rozšiřující sebeoznačení/sebepředstavení Boha v textu Ex 
3,15 

Ex 3,15:

A dále řekl  Bůh Mojžíšovi:  “Řekneš Izraelitům: “hwhy,   elohím vašich otců,  

elohím Abrahamův,  elohím Izákův a  elohím Jákobův, mě poslal. To bude mé  

jméno na věky, a má památka od pokolení do pokolení.” 

 Takřka úplný výčet označení/pojmenování Boha ve v. 15, jež se v této 

kapitole vyskytují, zahrnuje konkrétně následující rozšířené spojení: bq[y yhlaw 

qxcy yhla ~hrba yhla ~kytba yhla, jemuž je předřazen tetragram hwhy. 

Obojímu označení/pojmenování  Boha,  jež  v.15.  klade  těsně vedle  sebe, 

byla v dějinách starozákonního bádání věnována velká pozornost. V této práci 

se nejprve zaměříme  na ono rozšířenější  spojení,  uvedené ve  formuli  bq[y 

yhlaw qxcy yhla ~hrba yhla ~kytba yhla,  po němž  bude následovat ohledání 

interpretačních možností označení hwhy v textu Ex 3. 
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4.Tázání po interpretačním rámci označování 
Boha ve třetí kapitole knihy Exodus

4.1. Pramenná hypotéza
S  příznačným střídáním  označení/pojmenování  Boha  v  Ex  3  poněkud 

mechanicky pracuje  původní  tradiční  pramenná  hypotéza,  která  v  textovém 

podání usuzuje na zdařilou integraci pramenů J a E.  Podnětným příspěvkem se 

pro  badatelskou  obec   stala   práce  jejího  představitele  A.  Alta,   který  na 

sklonku 20. let 20. století předložil  hypotézu “Boha otců”.

4.2. „Bůh otců“  v pojetí Albrechta  Alta

4.2.1. Přímý vztah Altovy hypotézy „Boha otců“ k textu Ex 3

Opakovaně užívaná trojčlenná formule bq[y yhlaw qxcy yhla ~hrba yhla  v 

textu  Ex 3 se stala východiskem pro Altovo zkoumání užití  této formule a 

pátrání  po  jejích  variantách.   Z  obsahového  hlediska  považuje  opakovaně 

užívanou formuli bq[yw  qxcy  ~hrba yhla ve vyprávění  textu Ex 3 za klíčové 

místo  zásadním  způsobem  vypovídající  o  poměru  mezi  hwhy a   nově 

rozpoznávaným   „Bohem  otců“.  Z  formálního  hlediska  hodnotí  stávající 

podobu formule v  Ex 3 jako důkaz již dokončeného procesu zřetězení tří jmen 

otců30 v tzv. formuli “Boha otců”,  která se ustalovala již v knize Genesis.

30 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 10.
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Zasazení  formule  do  textu  Ex  3  jej  podněcuje  k  prohloubenému   rozvíjení  tzv. 

“elohistické teorie”. Podle této teorie je smysluplné zabývat se formulí v ucelené formě pouze v 

dříve datovaných textech podání Elohisty, protože v textech mladší datace bývá   hwhy  ustálenou 

liturgickou formou označován jako bq[yw  qxcy  ~hrba yhla.31 

Specifickou funkci elohistického vyprávění shledává Alt v tom, že na jedné straně čtenáři 

“sub specie Dei”  účinně prostředkuje onen  odstup mezi časem otců a časem Mojžíše, přičemž 

jej   současně  co  nejefektivněji  uhlazuje.32 Pramen  Elohisty  se  tak  stává  výmluvným 

zprostředkovatelem povědomí o jednom a tomtéž Bohu jako nositeli  mezi starým a novým 

Božím označením,  které  nechává  zjevit.  V  této  souvislosti  dokládá  Alt  těsnou  vzájemnou 

provázanost původně samostatných pověstí  otců na straně jedné  a podání o Mojžíšovi na 

straně druhé.33  

Pramen  Jahvisty  považuje  s  implicitním  odkazem  na  Gn  4  za  irelevantní  podklad 

zkoumání průběhu identifikace hwhy s bq[yw  qxcy  ~hrba yhla,  čímž se podle Alta  mimo jiné 

vysvětluje  i  vypravěčská  tendence  Jahvisty v příběhu Ex 3,  jež  se  plně  soustředí  na  téma 

povolání  Mojžíše,  zatímco  téma zjevení  Božího  jména  zatlačuje  do  pozadí.  Ani  Kněžský 

pramen P není  vhodným pro  účely Altova zkoumání.  Překážkou nebyla  jen předpokládaná 

velice pozdní  datace kněžské vrstvy P.  Zásadní překážkou pro vedení výzkumu se pro něj 

stává  skutečnost,  že  je  v  něm  Boží  označení  hwhy nahrazováno  obratem ydv  la,34 jehož 

archaičnost nebyla ani v nejmenším zpochybňována. V těchto spisech navíc pozoruje tendenci 

potírat jakékoli zmínky  o "Bozích otců".35

Sebeoznačením v trojčlenné formuli  otců se Bůh zjevující  se Mojžíšovi 

dává poznat.  Identita hwhy s  “Bohem otců” však  podle  Alta  není  jednoduše 

předpokládána; verbalizována je teprve v průběhu vyprávění přímo před očima 

31 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 10.
32 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 10.
33 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 11.
34 Srov. A. Alt, Der Gott der Väter, str. 23.
35 Srov.  Weidmann H.,  Die Patriarchen und ihre Religion, str.  127,  poznámka 6:  „P 

enthält  keine  Erinnerungen an den Gott  der Väter.  P steht  zu fern von der lebendigen  
Sagenüberlieferung  und  hat  ihrer,  sicherlich  auf  alter  Tradition  beruhenden  Theorie  
zuliebe,  dass  die  Väter  den  El  Schaddaj  als  einzigen  Gott  verehrt  hätten,  jegliche  
Erinnerung an die Vätergötter getilgt (vgl. ALT I, 10f., 21)." 
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čtenáře ve v.14.36 

Podnětem této  identifikace  je  výrok v.13  “Bůh  vašich  otců  mě k  vám 

posílá”. (citace čep) adresovaný  Mojžíšovi, v němž A. Alt pozoruje protimluv. 

Obrat ~kytwba yhlaw v.13 působí vedle označení bq[yw  qxcy  ~hrba yhla ve v.6 

rozporuplně. Alt si proto klade jednak otázku,  jak je možné, že již neúčinkuje 

dříve  uvedené Boží  označení,  a  jednak  proč  se  v  textu  neděje  nic,  co  by 

vzniklé a evidentní napětí v užívání Božích označení zmírňovalo. Pozorované 

diskrepance interpretuje A. Alt jako signifikantní  atributy  cizosti v textovém 

podání výroku  v. 13.

Altem  právem  uvedený  poukaz  na  vzniklou  diskrepanci  v  Ex  3,  13,   díky  níž 

nepředpokládá  dovršení  identity “Boha  otců” a  hwhy dříve  než  ve  v.14,37 však  vyvrací 

J.Hoftijzer jednak odkazem na  text Ex 3, 4 (kterého “myhla” by v takovém případě měl text asi 

na mysli?)38 a jednak na  text Ex 3, 10, v němž mluví “Bůh otců” k larfy-ynb ym[-ta”. Uvedená 

místa podle J. Hoftijzera  přirozeně předpokládají totožnost obou označení, takže “Bůh otců” 

nemůže patřit k nějaké tradici, která nepředpokládá identitu s hwhy.39 

V  následném  pokusu  o  rekonstrukci   původní  podoby  tradování  textu 

vychází Alt z předpokladu, podle nějž v. 2 a 4 svědčí o tom, že Mojžíš zprvu 

vůbec nevěděl, který bůh jej volá a pověřuje vyvedením Izraelitů z Egypta. 

Svou domněnku Alt podporuje poukazem na místo konání zjevení Božího 

jména, Boží horu v poušti,  o níž předpokládá, že bývala  “scénou … na níž  

snad  rozličná  božstva  byla  uctívána  a  mohla  se  každopádně  rozdílně  

36 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 10.
37 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 84.
38 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 84-85.
39 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 85.
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zjevovat.”40 

Tvrzení, že se v Ex 3 zjevuje Mojžíšovi původně neznámý bůh, však důrazně popírá  J.  

Hoftijzer  poukazem na na zmínku textu o tom, že Mojžíš a “jeho” lid byli již nějakým jim 

známým Bohem povoláni, čímž  oslabuje Altovu argumentaci ve prospěch  trvání na rozdílnosti 

mezi hwhy a “Bohem otců”.41

V  pojetí  J.Hoftijzera  nenabízí  obrat  “Bůh  otců” žádné  oprávněné  reminiscence na 

domněle předjahvistické náboženské stupně náboženství Izraele;42 naopak je identita  “Boha 

otců” a hwhy přirozeně předpokládaná jak v dějinách podání příběhů (pra)otců,43 tak v poněkud 

nejednoznačném textu Ex 3, což se zdá být potvrzeno tím, že autor/redaktor v předcházejícím 

textu  ukazuje  hwhy jako toho,  který si  činí  nárok být  Bohem Mojžíše a  jeho předků.  Tuto 

okolnost nikterak neoslabuje ani pravděpodobně dodatečné rozšíření formule o jména triády 

otců, totiž bq[yw  qxcy  ~hrba yhla  v Ex 3, 6.15.16.44  Na základě právě uvedené argumentace 

považuje tudíž za vyloučené, že by snad výraz “Bůh otců” mohl vzniknout mimo jahvismus.

4.2.2. Altova hypotéza “Boha/bohů otců”

Kritická  analýza textu  Ex 3 nutí  A. Alta  zabývat se  myšlenkou,  zda je 

možné v biblických textech  tradujících příběhy otců kmenů  Izraele nalézt 

doklad o předjavistických stupních  náboženského vlastnictví Izraele. Na zřeteli 

má    výlučně religiózní  specifikum předků Izraele,45 neboť předpokládá,  že 

izraelská  podání  obsahují  prvek  zvláštního  náboženství,  jež  v  dosavadním 

badatelském úsilí  nebyl ve své autonomii (roz)poznán a který se vrací zpět ke 

starému   dědictví  jednotlivých  čeledí  či  kmenů.  Tento  prvek  shledává  ve 

40 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 13.
41 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 85.
42 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter ,str. 85.
43 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 85-86.
44 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 86.
45 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 8.
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vzpomínce na  ~hrba yhla,  na  qxcy dxp,  na  bq[y ryba,  souhrnně:  na  „Boha 

Otců“.46 

 

Charakteristickým rysem tohoto “Boha otců” je jeho výlučná vázanost  na 

osoby, potažmo na skupiny lidí, čímž je jeho bytí zcela odlišné povahy než je 

tomu  u kanaanského boha la , který nemůže postrádat vztah k nějaké svatyní. 

Starozákonní  “qeoj patrw,oj”,47 pojmenovaný po lidských individuích, jimž se 

zjevil, si společně s příslušníky skupiny svých ctitelů podržuje svobodný pohyb 

v prostoru.48 

Trojí  pojmenování "Boha  otců" odvozuje  A.  Alt  od  vlastních  jmen  tří 

historických postav, totiž   Abrahama, Izáka a Jákoba. Dosud bezejmenný bůh 

byl po svém zjevení pojmenován jménem toho otce (vůdce čeledi), jemuž se 

jako prvnímu zjevil.  V tomto smyslu se tyto tři  postavy  (pra)otců  stávají 

zakladateli náboženství Izraele a jeho kultu.

V dalším kroku rozpoznává Alt  v textech knihy Genesis ustálená spojení 

formule  “Boha  otců” postupující  po  genealogické  rovině  v  postupně  se 

organizovaném procesu nárůstu formule  náboženství otců, totiž od ~hrba yhla 

přes qxcy  ~hrba yhla až k tvaru konečné synteze, jíž je   bq[yw  qxcy  ~hrba 

yhla,  na níž v Ex 3  umně navazuje Elohista.49 

Za každým z těchto  božích označení podobně jako  u označení qxcy dxp, 

46 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 9.
47 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 23.
48 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 24.
49 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 128, poznámka 15 poznamenává, 

že se “Bůh Jákobův” v pověstech o Jákobových synech “expressis verbis” nevyskytuje, je 
však míněn, když se o “Bohu tvého otce” mluví (Gn 46,1.3; 50,17).  Srov. A. Alt, Der Gott 
der Väter, str. 28.
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či bq[y ryba, předpokládá Alt nějaké původně  pro sebe stojící Numinum.50 

Zesílení domněnky spatřuje Alt v dalším spojení uvedeném v Gn 31,53. 

Spojení rwxn yhla kladené vedle ~hrba yhla má podle jeho mínění nasvědčovat 

záměru  autora textu  vyjádřit, že se při vzájemné přísaze Jákoba a Lábana jako 

reprezentantů  dvou  odlišných  skupin  stávají  jejími  garanty  dvě  rozličná 

božstva. Analogií odtud odvozuje, že se  v knize Genesis uvedený  “bůh toho  

X.” prokazatelně  liší  od “boha toho Y”.51

Konečně na příkladu  užívání obratu  ~yhla ve  spojení se jménem qxcy či 

bq[y, dokládá jeho vyšší frekvenci než je tomu u výjimečného spojení  qxcy dxp 

a  ~ bq[y ryba.  Podobně označení  "boha Abrahamova" se nikde nevyskytuje 

jinak než ~hrba yhla. Uvedeným pozorováním  dokládá tendenci potlačování 

starých  individuálních  výrazů  z  dob  podání  otců.  Konstatovaný  dějinně 

podmíněný proces schematizování Božího označování interpretuje jako doklad 

záměrně usměrňované aktivity   zpracovatelů textu  ve směru  sjednocování 

tradice zacílenou na splynutí “qeoi patrwoi” s hwhy.52 

Jako pozoruhodné  hodnotí  práce autorů biblických textů mladší datace, 

kteří pro jím vymezenou skupinu božstev “qeoi patrwoi” užívají vždy výrazu 

~yhla, zatímco pro původně palestinská numina volí  složeniny s  la,  v čemž 

shledává  další  doklad  podržování  povědomí  o  odlišnosti  obou  náboženství. 

Také tento proces schematizování založený na užívání specificky izraelského 

apelativa  pro  Boha  ~yhla Kenaancům  cizího  hodnotí  ve  prospěch  prve 

50 A. Alt,  Der Gott  der Väter,  str. 29.  Současně konstatuje,  že jsou souhrnná pojetí   v 
současném textu tradování příběhů otců  vírou určována tak, že se těmito označeními Boha 
nemíní nikdo jiný než Jahwe sám (volně citováno dle díla, str. 29)

51 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 29.
52 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 30.
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vyslovené odlišné identity hwhy a "Boha otců".53  

Alt  má  svým šetřením za  prokázané,  že  odůvodnil  existenci  zvláštního 

typu  náboženství  otců,  které  předcházelo  pozdějšímu  jahvismu.  Nadto 

považuje vše vztahované na bytí hwhy  již dříve přítomné a rozpoznané u “Boha 

otců”. Výlučnost  hwhy  podle Altova mínění spočívá pouze v jeho vázanosti na 

větší uskupení jeho ctitelů, totiž na jeho lid.

4.3. Kritika Altovy hypotézy “Boha otců”

Altova práce si  v  obci  badatelů  minimálně  v základních  rysech získala 

uznávaný respekt, což vysvětluje,  proč takřka po následujících  třicet  let  od 

vydání  jeho publikace  "Der  Gott  der  Väter"  téma  náboženství  otců  nikdo 

vážně neproblematizoval.54 V  přímé linii na Altovu hypotézu  bezprostředně 

navazovali  M. Noth či  G. von Rad a jím předloženou hypotézu  "Boha/bohů 

otců" osobitým způsobem dále  propracovávali. V jejich linii pokračuje také  V. 

Maag,  který  původní  Altovy  teze  svou  publikací  "Der  Hirte  Israels" s 

třicetiletým odstupem osobitě rozvíjí.  

53 A. Alt, Der Gott der Väter, str. 31.
54 H.  Weidmann,  Die  Patriarchen  und  ihre  Religion,  str. 152:  „Zum  Problem  der  

Väterreligion sind ausser dem schon referierten Aufsatz ROSTS in den mehr seit 30 Jahren  
seit ALTS „Gott der Väter“ (1929) in der protestantischen Forschung eigentlich nur zwei  
nennenswerte Arbeiten vorgelegt worden: Victor MAAGS „Der Hirte Israels. Eine Skizze  
von Wesen und Bedeutung der Väterreligion“ und Otto EISSFELDTS „El and Jahweh“.  
Dass das früher so häufig diskutierte Problem der Patriarchenreligion fast ganz aus der  
wissenschaftlichen  Diskussion  verschwunden  ist,  hat  allein  seinen  Grund  in  der  
weitgehenden Zustimmung, die ALT mit seiner Schrift bei den deutschen Alttestamentlern  
gefunden hat.“
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4.3.1. Kritická vlna zástupců hypotézy pramenů  

Ohniska  kritických  vln Altovy  hypotézy  „Boha  otců“ se  v  první  fázi 

soustředila  kolem  otázky  jeho  identity  s  hwhy.  Dílčí  aspekty,  jejichž 

zohledňování  přispívalo  k  potvrzování  či  vyvracení  předpokládané  identity 

„Boha  otců“ a  hwhy byly určovány zejména  otázkou  porozumění  fenoménu 

„nomádství“  datovaného do období před obsazením země Kanaan, jímž nebyly 

formovány pouze postavy otců, ale také od jejich osob odvozované konkrétní 

pojmenování  „Boha otců“ a  jeho prezentace,  či  klíčový poměr náboženství 

otců a náboženství hwhy.  

V  následující  stati  se   pokusíme  v  jednotlivých  bodech  rekonstruovat 

diskusi, jež se v rámci  jednotlivých okruhů odvíjela. Posuny v důrazech jsou 

patrné  již  uvnitř  skupiny  zástupců  hypotézy  pramenů.  Zásadní  rozchod  s 

původním historicko-kritickým přístupem pramenné hypotézy demonstrujeme 

na  přístupu  J.  Hoftijzera,  jímž   jsme  již  v  předcházející  stati   nechali 

konfrontovat Altovu původní hypotézu “Boha otců”.

a) Postavy otců

Ve stejných intencích, ovšem podstatně důrazněji než A. Alt mluví také M. 

Eliade  o  “Bohu  otců” jako o  bohu  nomádů,  který  skupinu  svých  ctitelů 

doprovází, ochraňuje ji a dává jí zaslíbení. Vztahování původního kultu "Boha 

otců"  na bezprostředního předka, v jehož úctě pokračují  synové, současně plní 

funkci potvrzení  jistého druhu vzájemné příbuznosti..55

55 M. Eliade, Dějiny náboženského myšlení, str. 168.
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Vyhraněné důrazy v interpretaci  látky podání otců předkládá  V. Maag, 

který  v  Altově  jednostranném  soustředění  pozornosti   na   konečnou  fázi 

lokalizace  náboženství  otců  do  kulturní  země  shledává důvod,  proč  jím v 

potřebné  míře  nebylo  zohledněno  jejich  pranomádství odkazující  zpět  na 

původní polonomádskou existenci otců.  Na nově posunutém důrazu od světa 

rodiny a  čeledi  k  motivu  pastevectví  a  osobě pastýře (nahrazující  v  Altově 

pojetí osobu vůdce čeledi), buduje nové pojetí sociálního soužití  členů kmene 

navzájem. Teprve na základě nově interpretovaných sociálních struktur uvnitř 

rodového společenství  rekonstruuje jejich  vztah  k  bohu.56  Shodně s Altem 

považuje Maag  "bohy otců" za  rodově tradované bohy jednotlivých kmenů. 

Nomádský  způsob života těchto kmenů pastevců analogicky zakládá existenci 

nomádského Boha  “pastýře”. Nebývalá idealizace jejich vzájemného  vztahu je 

pro V. Maaga příznačná. 

"Bůh otců", pastevců, táhne se svými ctiteli  z místa na místo, podobně jako "pastýř se 

stádem" a své chráněnce chrání  před nepříznivými existenčními vlivy.57 Dialogický charakter  

vztahu boha poskytujícího ochranu a  jeho chráněnců je  ze strany lidu vyjádřen přirozeně  

56 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 153,  srov. str. 154-155: „Jeder 
Hirtenstamm bildet eine soziale Einheit, die religiös begründet ist. Jeder Stamm hat seinen,  
ihm  besonders  zukommenden  Vätergott,  Vätergott,  so  dass  die  Vätergötter  als  
ursprüngliche Stammes- oder Klangötter anzusprechen sind. b) Der Vätergott ist ein nicht  
ortsgebundener Führergott, der mit seinen Nomaden von Ort zu Ort „wie der Hirte mit der  
Herde“ zieht und den Stamm wie den Einzelnen „wie eine göttliche Aura“ stets umgibt  
(Gen. 28,15), ihn vor Durst, Hunger und Blösse bewahrt (Gen. 28,20f.), ihn vor äusseren  
Feinden beschützt  und in spezieller Fürsorge die jeweiligen Umstände zum besten seines 
Schütlings „fügt“. c) Der Vätergott  tut seinen Willen kund bei Tag (Gen. 18,1) und bei  
Nacht (Gen. 26,24; 28,10 ff.), in Auditionen (Gen 12,1) und Visionen (Gen. 15,1) an den 
verschiedensten Orten, wann und wo es ihm gerade beliebt. Wichtig ist, dass der Inhalt des  
Wortes des Vätergottes „Imperativ oder  Verheissung“ ist,  zumeist aber  beides  in einem 
(Gen. 12,1;  26,24; 28,13; 39,10; 46,3).  Das bedeutet,  dass die Vätergötter  einen Willen 
haben, der menschlichen Gehorsam fordert. Ihr Wille aber ist kein despotischer Wille..."

57 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 154.
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vděčnou úctou lidu, na nějž se vztahují zaslíbení země a potomstva. 

Vyžadování  lidské  poslušnosti  těchto  "bohů  otců"  ve  smyslu   "vůdců  stáda"58 nebylo  

založeno  na  despotické  vůli  vůdce  čeledi.  Příznačně  se  v  ní  prosazuje  vůle   "k  blahu  

vedených", která vyžaduje lidskou důvěru.59

R. Rendtorffovi  podobně jako  před ním Altovi, vystupuje zejména velký 

časový  odstup čtenáře a  líčených  příběhů (pra)otců. Poukazuje na nepřímé 

doklady o “tehdy” líčených příběhů,  které   ve  čtenářích biblického podání 

nomádského  života  “otců”  snadno  vzbuzují  přesvědčivý dojem,  že  v  jejich 

základu jednoduše nemohou stát  žádné přesnější historické představy o čase 

otců.  Požaduje  tedy  návrat  vykladačů  a  recipientů   biblických  textů  od 

zkoumání věrohodnosti vyprávění k původnímu důrazu  v látce podání otců, 

který  je  orientován  na  vyzvedávání  jejich  “ne-usedlosti”, jakési  přechodné 

stádium mezi nomádskou a usedlou formou života. 60

         

Radikálnější  přístup  vykazuje  G.  Fohrer,  jenž  odmítá  pojímat  biblické 

praotce jako personifikované izraelské kmeny, jako pouhé výmysly či literární 

fikce, jak by podle tvrzení R. Rendtorffa mohlo být pro moderního racionálně 

myslícího  člověka nasnadě.  V přímé  kritice  k Altově hypotéze  nepřistupuje 

dokonce ani na představování “otců”  jako symbolů (pra)starých božstev.61 Se 
58 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 154: "Wichtig ist, dass der Inhalt 

des  Wortes  des  Vätergottes  "Imperativ  oder  Verheissung"  ist,  zumeist  aber  beides  in 
einem..."

59 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 154.
60 Rendtorff, AT str. 9.    Trefnou se jeví například Rendtorffova poznámka o napětí v líčené 

genealogii  otců,  podle  níž  Abram/Abraham  pocházel  z  Ur  Kasdim,  jistě  onoho 
proslaveného  města  Sumeru.  Podobně   pozdější  Jákobovy  příběhy  prozrazují  blízké 
příbuzenské vztahy s jeho obyvateli. Rendtorff tak upozorňuje  na  tendenci Knihy Genesis 
líčit  příběhy  otců  v  jistém napětí  mezi  městským  původem  otců  a  jejich  nomádským 
původem. 

61 G. Fohrer,  AT,  Erster  Teil,  str.  71: „Auf jeden  Fall  sind  die  Patriarchen  historische 
Gestalten  gewesen.  Mann kann sie  nicht  als  Personifizierung israelitischer  Stämme,  als 
Symbole alter Gottheiten oder gar als blosse Erfindung und literarische Fiktion betrachten. 

27



vší důrazností se zaměřuje na prokázání  historicity patriarchů,  která je podle 

jeho mínění doložena jejich předpokládaným etnickým původem.62   

Osoby patriarchů jsou pro něj historicky doložitelnými adresáty zjevení a 

zakladateli kultu Izraele v jeho časné nomádské etapě. Zachází však ještě dále 

než Alt, když předpokládá,  že je s ohledem na prvopočáteční, nerozdělenou a 

ještě  nespecializovanou  kulturu  časného  Izraele  třeba   patriarchům   navíc 

přičítat   inspirované  vůdcovství,63 díky  němuž  se  dosud  jen   nezřetelně 

Wahrscheinlich waren sie die Führer von frühisraelitichen Gruppen. Allerdings ist im Zuge 
der  weiteren  Entwicklung  der  Überlieferung  das  ursprüngliche  Bild  merfach  übermalt 
worden. Allmählich hat man die Patriarchen als Vertreter Gesamtisraels und schliesslich als 
Typen  bestimmter  Daseinshaltungen  des  Menschen  betrachtet  ….  Als  solche  Typen 
menschlicher Daseinshaltung sind sie für die Folgezeit bedeutsam geworden.“

62 G.  Fohrer,  AT,  Erster  Teil,  str.  69-70 řadí  rané  skupiny Izraelců   do  migrační  vlny 
Staroaramejců 18. století, o nichž jsou zmínky v textech v Mari. V Mezopotámii se měli 
předkové Izraelců zdržovat někdy v 15. století, neboť si právě odtud si měli osvojit nějaké  
právní  zvyklosti.  Teprve  kolem 15.  nebo 14.  století  jako  “Apiru”,  na  právech  omezení  
cizinci, putují pozvolna do Palestiny. V tomto období a za těchto podmínek se v Palestině 
objevují postavy praotců, Abrahama, Izáka a Jákoba, které známe z knihy Genesis. Cituji:  
„  Für  den  grossen  geschichtlichen  Rahmen  ergibt  sich,  dass  Frühisraeliten  sich  als  
Altaramäer im 18. Jh. v. Chr. erfassen lassen, wie die Texte von Mari am mittleren Euprat 
es nahelegen, und dass sie um 1500 v.Chr. noch in Mesopotamien lebten, weil sie dort jene 
Rechtssitten erfahren haben. Danach sind sie als ´Apiru, als minderberechtigte  Fremde, 
allmählich  nach  Palästina  gewandert,  so  dass  die  aus  der  Genesis  bekannten  Gestalten 
Abraham, Isaak  und Jakob während des 15. oder 14. Jh. v.Chr. in Palästina anzusetzen 
sind.“

63 G. Fohrer, AT, Erster Teil, str. 81-82 začíná svou stať v obdobných intencích jako A. Alt. 
V důsledcích se ovšem odlišují.  Cituji:  „Nach den  Patriarchenüberlieferungen  ist  eine  
Offenbarung der Sippengottheit grundlegend. Ihr folgt die Wahl dieser Gottheit durch den  
Manschen, wie es dem Recht jedes unabhängigen Mannes entsprach, seinen persönlichen  
Gott zu wählen. Diese Wahl schliesst sodann einen nachfolgenden Kultus ein. Demnach  
sind  die  Patriarchen  Offenbarungsempfänger  und Kultstifter  der  nomadischen  Frühzeit  
Israels. Ein weiteres Element bildet eine eidliche Zusicherung der Gottheit, die in Gen 15  
deutlich wird (vgl. Gen 15,7ff). Vieleicht muss man noch einen Schritt weitergehen und die  
Patriarchen den inspirierten Führern zurechnen. Denn in der urtümlichen, ungeteilten und  
nicht spezialisierten Kultur der Frühisraeliten sind die Funktionen des Sippenführers, des  
Priesters, des Sehers und des Zauberers nicht scharf getrennt, sondern fallen meist in einer  
Person  zusammen,  die  als  inspiriert  gilt.  Parallelen  dazu  sind  aus  dem  arabischen  
Beduinentum bekannt.“ Tuto linii inspirovaného vůdcovství vede Fohrer od patriarchů až k 
Mojžíšovi.  Srov.  Erns Sellin, G. Fohrer,  Einleitung in das Alte Testament, str.  136: 
„Mit der Überlieferung über Mose verhält es sich grundsätzlich nicht anders als mit den  
patriarchenüberlieferungen. Die Verbindung der Elemente von Theophanie, Heilsorakel,  
Kultus  und  Führertum  in  der  Erzählung  von  der  Berufung  Moses  ist  dem  Kern  der  
Patriarchenerzählungen  parallel.  Wie  jene  Väter  erscheint  Mose  als  
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rozdělené funkce vůdce čeledi, kněze, proroka a kouzelníka soustředí na jednu 

osobu považovanou za inspirovanou.64

b) Pojmenování "Boha otců" a jeho prezentace

S Altem se  M. Eliade   shoduje v mínění,  že je pro "náboženství  otců" 

charakteristická  formule  "Bůh  mého/tvého/  jeho  otce”,  někdy  rozšířená  o 

vlastní  jméno  patriarchy.65 Jako  "Bůh  otců"   byl  Bůh  vzýván   a  tak  se  i 

zjevoval.66

Také v dalších titulech  "Boha otců” jsou zajedno:  ~hrba ngm, qxcy dxp 

(překládaný  jako  “strach  Izákův”,  či  spíše  “příbuzný  Izákův”)  a  bq[y  ryba 

(“Přesilný, Obránce Jákobův”).67

Distancovaný  postoj  vůči  Altově  smělé  hypotéze,  že  by  se  v  případě 

označení ~hrba ngm, bq[y ryba a qxcy dxp mělo jednat o názvy/pojmenování tří  
Offenbarungsempfänger,  charismatischer  Führer  und  Kultstifter  einer  in  urwüchsigen  
Verhältnissen lebenden Gruppe,  die der  Einfachheit  halber  Moseschar genannt  werden  
soll;  in  ihm  sind  noch  alle  Funktionen,  auch  die  prophetischen  und  priesterlichen,  
miteinander vereinigt.“ 

64 G. Fohrer, AT, Erster Teil, str.  82 Fohrer připojuje i překvapivě emancipovaný pohled 
na starověkého  vyznavače  božstva  čeledi  v  procesu  stávání  se  ctitelem tohoto  božstva. 
Doslova  stojí  psáno:  “Nach  den  Patriarchenüberlierungen  ist  eine  Offenbarung  der  
Sippengottheit grundlegend. Ihr folgt die Wahl dieser Gottheit durch den Menschen, wie es  
dem Recht  jedes unabhängigen Mannes entsprach,  seinen persönlichen gott zu wählen.  
Diese  Wahl  schliesst  sodann  einen  nachfolgenden  Kultus  ein.  Demnach  sind  die  
Patriarchen  Offenbarungsempfänger  und  Kultstifter  der  nomadischen  Früzeit  Israels." 
tamtéž,  str. 81.

65 R. Rendtorff, AT str. 10 Rendtorff  uvádí dvojí skupinu vědců, kteří používají rozdílná 
pojmenování  pro  “otce”  tradované  v  knize  Genesis:  označení  “patriarchové”  je 
charakteristické pro americkou, francouzskou a izraelskou větev; anglická a francouzská 
používá “otcové”.

66 M. Eliade, Dějiny náboženství,  str. 168 .  Paralely těchto formulací nachází ve Starém 
Orientě (např. Kappadočtí Asyřané v 19. století ante svědčí při “bohu mého …. otce”)

67 M. Eliade,  Dějiny náboženství, str. 168.
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bohů otců si podržuje  J.Hoftijzer  poukazem na ojedinělost jejich výskytů.

Obrat  ~hrba ngm,  evidentně vytržený z textové souvislosti,  nepovažuje J.Hoftijzer  za 

doložené Boží jméno. Označení bq[y ryba se nikdy nevykytuje v  příbězích (pra)otců.68 Obratu 

qxcy  dxp  sice  přiznává  zřetelnou  identitu  s hwhy uváděným  v  dnešní  textové  podobě 

biblického podání, současně však nevylučuje  jeho možný předjahvistický původ, nebo možná 

dokonce z prostředí zcela mimo okruh jahvismu.69 

Hoftijzer se neztotožňuje se  ani s myšlenkou, že by otcové Abraham, Izák 

a Jákob měli být  reprezentanty tří kultů, tří zakladatelů náboženství otců z 

období před obsazením země Kenaan, po nichž byli pojmenování   původně 

bezejmenní bohové.

Podobně neprůkaznou hodnotí Altovu argumentaci ve prospěch hypotézy 

dokladu kultu “Boha otců” ve zmínce o “bohu Izáka”; naopak, také v příběhu 

obětování Jákoba v Beer-šebě líčeného v  Gn 46,1 předpokládá J.  Hoftijzer 

identitu hwhy a “Boha otců”. Altovi oponuje tvrzením, že je to přece tentýž Bůh, 

který na  tomto  místě  ujišťuje  Jákoba,  aby se  nebál,  a  sestoupil  do  Egypta, 

protože on jeho potomky opět navrátí do země Kanaan. Také v tomto případě, s 

ohledem na uvedené, považuje Hojfijzer  za vyloučené, že by takováto tradice 

příslibu hwhy Jákobovi mohla vzniknout mimo sféru jahvismu .70    

Altovu konstantu tří bohů otců,  ~hrba ngm,  qxcy dxp, bq[y ryba obohacuje 

Maagen o čtvrtý obrat larfy h[r z Gn 49,24; 48,14f.71 

68 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 95.
69 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 96.
70 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 89.
71 Weidmann H., Die Patriarchen und ihre Religion, str. 153.
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  Obrat  larfy h[r však  podle   H.  Weidmanna  nemůže znamenat  boha amfyktonie 

dvanácti kmenů, protože uvedené místo Gn 49,24b je součástí paralelismu membrora,  jehož 

součástí je také spojení bq[y ryba ve významu zvláštního označení "Boha otců".72 

c) Poměr náboženství otců a náboženství  hwhy 

V. Maag sice navazuje na  Altem předpokládanou strukturní  podobnost 

”Boha  otců” a  hwhy,  avšak  oproti  Altovi,  který  pátral  po  analogiích  obou 

náboženských systémů, zdůrazňuje  závislost víry hwhy na náboženství otců.73 

72 Weidmann H.,  Die  Patriarchen und ihre  Religion,  str.  153: „Roeh  jisrael  bedeutet  
allein schon deshalb nicht den Gott der israelitischen Zwölfstämmeamphiktyonie, weil roeh 
jisrael in  Gen.49,24b,  einem  aus  einem  völlig  gleichseitigen  Doppeldrier  bestehenden  
parallelismus membrorum, parallel steht mit abir jaakob, einer anderen Sonderbezeichung  
des Vätergottes.“

73 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 155. V  jeho pojetí  ke sloučení 
obou systémů došlo  díky dvěma  proudům na sobě nezávislých kmenů. Jeden proud se stal  
nositelem víry v JHWH při událostech spojených s východem z Egypta.  Druhé propojení 
proběhlo v zemi Kenaan, kde se "bohové otců" již dříve "usadili"  v místních svatyních, 
takže došlo k mísení vlivů nomádských a kenaanských náboženských představ. Obšírněji o 
tomto  předpokladu  pojednává  následovně:  „Die  Verbindung  der  Väterreligion  mit  der  
Jahwereligion ging nach MAAG auf zwei verschiedenen Wegen vor sich.  Schon in der  
Wüste ist in vorägyptischer Zeit „der furchtbare, unberechenbare, donnernde, blitzende,  
Erden  erschütternde  Gott,  ...  der  sinaitische  Jahwä“  mit  den  Charakterzügen  der  
Väterreligion,  dem  Vertrauten,  Gegenwärtigen,  Mitgehenden,  Besorgten,  Leitenden  
verschmolzen.  Ein  Stamm,  „der  Jahwä  bereits  unter  den  vereinigten  Aspekten  des  
Sinajnumens und des Vätergotes gekannt hat, ist wohl mit dieser Gottesvorstellung nach  
Ägypten entflohen ist, der Jahwä erst durch das Auszugserlebnis kennenlernte, so ergibt  
sich damit ein erster Kern einer Jahwäverehrerschaft, die als ganze die Auszugstradition  
begründete“. Die andere Verbindung vollzog sich auf dem Boden Kanaans, wo sich schon  
die  Vätergöter  an  kanaanäischen  Heiligtümern  niedergelassen  hatten,  was  eine  
Verbindung  nomadischer  mit  kanaanäischen  Vorstellungen  zur  Folge  hatte.  Diese  
Verbindung war sicher „teilweise schon vollzogen, als die Väterreligion ihre Verbindung  
mit dem Jahwismus einging.“  
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Podle Elohisty dává Jahwe své jméno poznat teprve při zjevení Mojžíšovi (Ex 3,6.9-14). 

V předcházejícím čase “otců” zůstává Bůh bez vlastního jména a je nazývám ~yhla.74 Podle 

Kněžského spisu P začíná víra  hwhy teprve Mojžíšem (Ex 6,2-8). Pro pravěké dějiny používá 

rovněž ~yhla, o Bohu Izraele mluví jako o Bohu lidstva.75  Altova “Boha otců” nazývá však 

ydv la.76   Jahvista o obecném vzývání Božího jména hwhy mluví v  Gn 4,26.

Pro zastánce hypotézy pramenů je otázka, kdy vlastně  vešlo ve známost jméno  hwhy a 

začalo jeho uctívání, stále živě diskutovaná.  G. Kittel s odvoláním na výsledky historicko-

kritického bádání, konkrétně na práce  W.H. Schmidta,77 považuje zmínku o  Mojžíšově  tázání 

wmv-hm v Ex 3,13,  za doklad  potvrzující, že teprve pod vedením Mojžíše měly nomádské 

kmeny Izraele  poznat pozdějšího  Boha Izraele “hwhy”, a to právě v  jeho činech záchrany a 

péče. Jediné božstvo, na něž si nomádské kmeny v Egyptě vzdáleně vzpomínaly, byl  “Bůh 

jejich otců”, totiž  ten bq[y yhlaw qxcy yhla ~hrba yhla.  Kmeny se patrně upomínaly na 

zvláštní ochranný poměr tohoto Boha ve vztahu k jejich předkům, podle mínění Kittelové však 

již upadla v lidu známost toho, kdo tento Bůh byl, natožpak vědomí, že by snad při  svém lidu 

nadále stál ve zvláštním poměru. 78   

74 W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str.16.
75 W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str.16.
76 W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str.17.
77 G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 29: „Diese elohistische Überlieferung gibt  

einen  Einblick  in  den  auch  von   der  historisch-kritischen  Forschung  bestätigten  
Tatbestand,  dass die in Ägypten  weilenden Nomadenstämme JHWH, den  späteren Gott  
Israels,  noch  nicht  kannten.“  Své  tvrzení  dokládá  odkazem  na  „W.H.  Schmidt,  
Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, 1982, S. 17-30. Ders., Exodus,  S.147-152.  
Auch die Priesterschrift, deren Berufungsgeschichte sich in 2. Mose 6,2-8 findet, betont  
nachdrücklich, dass sich Gott mit seinem Namen JHWH den Vätern noch nicht zu erkennen  
gegeben haben. Diese Offenbarung empfängt erst Mose.“ in: G. Kittel, Der Name über 
alle Namen I., str. 29.

78 G. Kitel,  Der  Name über  alle  Namen I.,  str.  29: „Sie  haben  diesen  Gott  in  seinen  
rettenden und bewahrenden Taten erst unter der Führung des Mose kennengelernt. Die  
einzige Gottheit, an die sich die nomadischen Stämme in Ägypten von fern erinnerten, war  
der Gott ihrer Väter, der „Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“. Zu ihm  
hatten  die  Vorfahren  einst  in  einem besonderen  Schutzverhältnis  gestanden.  Doch wer  
dieser Gott war, und ob er zu ihnen auch noch in einer besonderen Beziehung stünde, das  
wussten sie nicht.“ 
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Otázku,  zda  se  v protikladu  k neproblematickému pramenu J  ve  věci  zjevení  Božího 

jména opírají o pravdu spíše prameny E a P, umísťující počátek užívání jména Hospodinova až 

do období působení Mojžíše, si klade také S. Amsler.79  

Podobně M. Noth s ohledem na předpokládanou souvislost  původu hwhy kultu s událostí 

vzniku   lidu  Izrael v čase předcházejícím vlastnímu  obsazení zaslíbené země považuje líčení 

pramene E ve srovnání s pojetím pramene J za dějinně  pravděpodobnější .80

Svérázný pohled na počátky uctívání hwhy v dějánách Izraele zastává H.Schmid. Odkazem 

na Joz 24,14 argumentuje ve prospěch hypotézy, podle níž měli předkové Izraele v Egyptě 

sloužit  cizím  bohům.  Předpokládá,  že  právě  tito   “bohové  otců”  (rozumí  se  egyptského 

původu!)  byli pod vedením osoby Mojžíše jejich pozdějším sjednocením jahvizováni.81 

Nápadně  odlišný  pohled  na  izraelské  dějiny,  vztah  náboženství  otců  a 

jahvismu, zastává W. H. Schmidt. Komparací stávající textové podoby Ex 3  a 

Ex  6  podloženou   nálezy  z  Ugaritu   dochází  k  přesvědčení  o  potvrzené 

existenci  časového úseku v dějinách Izraele,  během nějž praotcové různými 

způsoby uctívali téhož Boha, který se  později zjevil  Mojžíšovi. Praotcové jej 

titulovali $yba yhla, ~hrba yhla nebo la.

Rozdílná  pojmenování  tak  patří  stále  stejnému  Bohu  hwhy;  “Bůh 

Abrahamův” je tentýž jako Bůh Mojžíšův. Vlastní identifikace  “Boha otců”, 

resp.  božstva  la a  hwhy  probíhala  postupně  v  průběhu  dějin,82  čímž  se 

vysvětluje  “absorpce”  cizího  náboženství  čeledí  a  kananejského  la kultu 

navzdory výlučnému nároku hwhy.83 

W.H. Schmidt dakládá, že se výraz “el”. nevyskytuje pouze jako vlastní jméno určitého 

božstva, ale také jako obecný pojem pro “boha”. Jména praotců jej ve složeninách obsahují  

79 S. Amsler, THAT, Band I, str. 484.
80 M. Noth, ATD,  str. 29-30.
81 H.Smid, Mose, str. 36.
82 W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str.16.
83 W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str. 28.
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také (Isra-el, ale také např. Jakob-el).84   Takováto tvorba jmen osob bývala ve 2. tisíciletí ante 

charakteristická  pro  kulturní  oblasti  arabské  pouště,  odkud  se  šířilo  migračními  vlnami 

protoaramejců, amoritů aj. 

V  intencích  původní  Altovy  hypotézy  pokračuje  G.  Fohrer, který 

náboženství   patriarchů a odtud Izraele definuje jako náboženství boha rodiny, 

případně čeledi.  Předpokládá,  že v rané době uctívala  každá  čeleď a každý 

kmen nějakého vlastního boha. Odtud také odvozuje  značný počet  takových 

náboženství čeledí a kmenů, o nichž, jak předpokládá, musí být řeč v Gn 35,1-

7 či Joz 24,2.14nn.85 

Ve prospěch jeho předpokladu mu svědčí právě výskyt spojení  “Bůh mého/tvého/jeho  

otce”, stejně jako ”Bůh Abrahamův”, “Bůh tvého otce Abrahama” či “Bůh Izákův”.

Podle  Fohrerova  soudu  se  označení  pro  boha  la užívalo  hlavně  jako 

pojmenování  kananejského  vysokého boha la.  Nakolik  je  však  spolehlivě 

doložitelné  nebo  vyvratitelné  užívání  pojmu  pro  nějaké  nomádské  la 

náboženství nechává otevřené.

Ani  v nejmenším však nepochybuje o tom,  že  je  jahvismu vlastní  cosi 

tvůrčího, co se v jeho postupném rozšiřování prosazovalo a  co (ve Fohrerově 

pojetí negativně formulováno) eliminovalo jiné nežádoucí elementy,86 čímž  z 

84 W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str. 26.
85 G. Fohrer, Das Alte Testament. Erster Teil, str. 81: “Aus alledem ergibt sich, dass in  

der Frühzeit jede Sippe und jeder Stamm einen eigenen Gott verehrt hat. Es hat daher eine  
Vielzahl solcher Sippen- und Stammesreligionen gegeben; daher hat die alttestamentliche  
Überlieferung zweifellos mit der Feststellung recht, dass die Väter andere Götter verehrt  
haben (Gen 35,1-7; Jos 24,2.14f.)“.

86 G. Fohrer, Das Alte Testament. Erster Teil, str. 85-86: „Denn dass der Jahweglaube  
den Rang einer Weltreligion erreicht hat, ist weniger das Werk und Verdienst Moses als  
vielmehr  das  Ergebnis  einer  jahrhundertelangen  Entwicklung.  Mose  ist  wie  die  
Patriarchen die Gestalt einer Frühkultur, in der das gesamte politische, rechtliche, soziale  
und  religiöse  Handeln  noch  nicht   von  der   unmittelbaren  Eingebung  und  der  
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původního náboženství  čeledí   pozvolna  vyrůstá   dějinně mocná víra,  nové 

vyspělé náboženství.87  

Ani  M.  Eliade nezpochybňuje   používání  pojmu  la pro  "Boha  otců". 

Tvrzením o    ztotožnění “Boha otců” s la v Kenaanu, o čemž podle něj svědčí 

ustálená a doložitelná spojení “El Roi”, “El Šaddaj”, “El Olam”, El Bét-el”, se 

však neodchyluje jen od Alta, ale i od výše zmiňovaného G. Fohrera. V procesu 

předpokládané asimilace “Boha otců” a kenaanského boha la shledává doklad 

strukturní  podobnosti  obou božstev,  díky němuž  “Bůh otců” získává  oproti 

dřívějšímu klanovému, rodovému božstvu kosmický rozměr.88

d) Předpokládané zvláštní vlastnictví předků Izraele

Poslední okruh, na nějž se v rámci hypotézy pramenů soustředila pozornost 

badatelů, se vztahuje k předpokládanému zvláštnímu vlastnictví předků Izraele.

Svérázný  postoj  zaujímá  V.  Maag,  který  jako uchovávané  specifické 

vlastnictví  dříve  vymezeného  polonomádského  nábožensko-sociologického 

uskupení  kmenů  neshledává   "Boha/bohy  otců",  ale  "porozumění  lidskému 

enthusiastischen Tat des von der Gottheit Ergriffenen getrennt ist. Wie die Patriarchen ist  
Mose Offenbarungsempfänger, Kultstifter und inspirierter Führer einer nomadischen oder  
halbnomadischen  Gruppe.   Als  solcher  hat  er  eine  Religion  begründet,  die  in  ihren  
Anfängen  den  frühisraelitischen  Sippenreligionen  glich.  Nur  hat  der  Jahweglaube  von  
Anfang an einen schöpferischen Keim enthalten, der sich in der Folgezeit entfaltet hat –  
nicht  zuletzt  in  der  Auseinandersetzung  mit  anderen  Elementen.  So  ist  aus  einer  
ursprünglichen  magischen  Sippenreligion   allmählich  ein  neuer  geschichtsmächtiger  
Glaube, eine neue Hochreligion, erwachsen.“ 

87 G.Fohrer, Das Alte Testament. Erster Teil, str. 86.
88 M. Eliade, Dějiny náboženství I., str. 168.
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"Dasein"  jako dějinám",89  které považuje za konstitutivní nejen pro izraelskou 

představu hwhy, ale odtud i pro  veškeré biblické porozumění bytí. Zejména vůči 

právě zmíněnému pojetí vzniku eschatologie se nekompromisně ohrazuje  H. 

Weidmann.90  

Ani  podle  J.Hoftijzera nemůže  být  “Bůh  otců” zvláštním  vlastnictvím 

předků  lidu  Izraele  ve  smyslu   jejich  vlastního  náboženství.  Spojení  “Bůh 

mého/tvého/jeho  otce” se  totiž  nevyskytuje  pouze  v  podání   “(pra)otecké 

látky”.  Navíc má za prokázané,  že je ve všech těchto textech   “Bůh otců” 

zřetelně identický s hwhy.91 

Těžiště  argumentace Hoftijzera ve prospěch identity “Boha otců”  a hwhy 

89 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 155.  Maag dále argumentuje: 
"Da das alttestamentlich-eschatologische Geschichtsdenken weder aus dem kanaanäischen 
Kreislaufdenken noch ursprünglich vom Bergnumen des Sinai, Jahwe, stammen kann, muss 
es der alttestamentlichen Religion von der nomadischen Welt zugewachsen sein. Nachdem 
sich die Vätergötter  an den kanaanäischen Heiligtümern festgesetzt  hatten,  transponierte 
sich das nomadische  Urbewusstsein eines Unterwegsseins unter der Führung der Gottheit 
"aus der räumlichen Ebene in dei zeitliche. Und so bildete es die esentliche Triebkraft zur 
Ausbildung der israelitischen Eschatologie."

90 H. Weidmann, Die Patriarchen und ihre Religion, str. 156 : "Wesentliche, wenn nicht  
die  wesentlichsten  Züge  des  israelitischen  Jahweglaubens,  das  eschatologische  
Geschichtsdenken, die Verknüpfung von Imperativ und Verheissung, die stete Gegenwart  
Jahwes u.a. werden auf die Väterreligion zurückgeführt."

91 J. Hoftijzer,  Die Verheissungen an die drei  Erzväter,  str.  87.   Nesouhlas s Altovým 
stanoviskem podepírá  Hoftijzer  svou hypotézou:  Na místech, kde se v Genesis mluví o 
“bohu Abrahama a Izáka”, je podle Hoftijzera navíc třeba zohlednit jejich základní intenci 
zaslíbení (spadající  do okruhu textů pracovně pojmenovaných Gn XV-Gruppe),  díky níž 
tyto texty titulují Boha jako “boha zaslíbení” a tak jej také vzývají. Také v těchto textech 
(Gn  XV-Gruppe)  je  identita  s  hwhy předpokládaná  jednak  kontextem  a  jednak  onou 
skutečností,  že  je  to  právě  hwhy,  kdo  daná  zaslíbení  naplňuje.  Použitím  obratu  “bůh 
Abrahamův (a Izákův)” v uvedené skupině zaslíbení je jakoby stvrzováno zaslíbení dané 
tomu kterému otci,  přičemž se pro  pojmenování  božstva používá termín “elohím” nebo 
“hwhy” v genitivním spojení  se jménem (pra)otce,  nositelem daného zaslíbení.  Hoftijzer 
navíc pozoruje, že se otcové obrací k témuž “bohu”  a o pomoc prosí toho “boha”, který 
zaslíbení zjevil.  Platí  tedy pro  všechny texty  Gen-XV Gruppe,  že se při  zjevení  Boha 
Izákovi mluví o “bohu Abrahama”, při zjevení Jákobovi se pak zmiňuje “bůh Abrahamův a 
Izákův”. V Gn   50,24 se v Josefově příběhu setkáváme s celou triádou otců v označení  
“boha otců” (volně přeloženo podle cit. díla, str. 87-88).
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je založeno na klíčovém předpokladu, že totiž “celá tradice zaslíbení spočívá  

na úplné identitě hwhy s tím Bohem, který zaslíbení dává”.92 

Podle Hoftijzera  není možné odůvodněně potvrdit, že by snad zmínky o 

“bozích otců” mohly cokoli vypovídat o reprezentantech či zbytcích nějakého 

předjahvistického  kultu.  V  tradici  otců  podle  něj  není  prokazatelný  žádný 

domnělý  “předstupeň”  jahvistického  náboženství.93 Toto  tvrzení  opírá  o 

podstatně rozdílnější dataci vzniku tradice zaslíbení, než jakou předpokládal A. 

Alt. V tradovaných látkách podání otců Hoftijzer rozpoznává zmínky o vážném 

ohrožení  lidu,  které  podle  jeho  mínění  svědčí  o  pozdně  vzniklé  tradici 

zaslíbení. Datuje ji do období před exilem nebo spíše do období  exilu.94 

4.4. Aplikace přístupu hypotézy pramenů 

Z  pohledu  pramenné  hypotézy  je  udržitelné  tvrzení,  že  se  zmínkami 

“Elohisty”  o  “Bohu  otců”  ve  v.6.15.16.  a  o  “Bohu  Abrahama,  Izáka  a 

Jákoba” ve v.  6.15.16  dosud bezrozporná,  takřka uhlazená koncepce Boha 

“hwhy” pramene J poměrně komplikuje. Po formální stránce tak pramen E činí 

cílenými  dotazy  po  právě  sdělované      identitě  “Boha  –  elohím  -  hwhy” 

množstvím slovních narážek i stylistických hrátek, jejichž zodpovídání je vždy 

jen velmi  přibližné,  čímž se téma  Božího  jména jen pozvolna  ozřejmuje, 

uceluje,95 přičemž  si   před  tázajícím podržuje  stálý náskok suverenity Boží 

92 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 88.
93 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 96.
94 J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzväter, str. 99.
95 M. Noth, ATD 2, str.  29.  O postupném ozřejmování obsahové náplně  zjevení Božího 

jména   pojednává G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 39: „Der Gott, der den  
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identity.   

Klíčové verše  v   narativně  pojatém synteticky uspořádaném narativním 

líčení   zakoušením (!)  poznávaného Boha   “elohím, totiž  hwhy”, jimiž jsou 

v.15 a jej “ozřejmující” zvláštní  výrok v.14a, jsou zesíleny v.16., který doslova 

opakuje předcházející sloučenou formuli  v. 15.: “....  hwhy, ten  elohím vašich 

otců, se mi zjevil, ten elohím Abrahamův, Izákův a Jákobův....”, čímž formálně 

i  obsahově  zesiluje  důraz  na    péči  a  věrnost  Boží    osvědčovanou  již  v 

minulosti tradované od dob  otců lidu Izrael. 

Do přítomné situace oslovovaného  lidu Izraele se působivě činné atributy 

Boží věrné péče vlamují výrokem v.18, v němž je označen jako “hwhy,  elohím 

Hebreů”. O kontinuálně  nepřerušené zachraňující aktivitě Boží je lid ujištěn 

pramenem J již ve v.7, zejména však ve v.8”.

Konečně ve v.18. dochází  prolínání formule “Boha otců”  a její tročlenné 

podoby, totiž formule  “Boha Abrahama, Izáka a Jákoba” vrcholu ve spojení 

“hwhy,  náš Bůh”, jakémsi vyznavačském aktu příznání se nejen lidu Izraele k 

Hospodinu dosvědčujícímu se v dějinách na straně jedné, ale také Hospodina k 

jeho lidu na straně druhé.

Z výše uvedeného vysvítá formální i obsahový význam zasazení formule 

„Boha  otců“  v  její  trojčlenné  podobě  do  textu  Ex  3,  která  z  formálně 

stylistického  hlediska  plní  funkci  vzájemného   propojení  jednotlivých 

označení/pojmenování Boha. 

Širší kontext Ex 3
Namen trägt: „Ich werde dasein, als der ich dasein werde“, fängt nun an, seinen Namen zu  
enthüllen. Von hierher bekommen alle folgenden Geschichten ihren besonderen Sinn. Sie  
sind Erzählungen, die von den Erfahrungen handeln, die Israel mit seinem Gott gemacht  
hat,  Geschichten,  in  denen  JHWH  seinen  Namen  auslegt.  Sie  wollen  also  nicht  nur  
Ereignisse aus einer fernen Vergangenheit berichten. Es geht um die „Zeichen JHWHs“, in 
denen aufleuchtet, wer der Gott ist, der den Namen „Ich werde dasein“ trägt."
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Hypotéza pramenů interpretuje Ex 3 jako součást tzv. Mojžíšova povolání, 

jež  kromě zmiňované 3. kapitoly knihy Exodus přesahuje až do Ex 4,18.  

Z  hlediska  sledování  vhodného  interpretačního  rámce  práce  se 

jménem/pojmenováním v  Ex  3  je  nesporně  podnětné  pozorování  zastánců 

tradičního přístupu textové kritiky,  kteří vedle tohoto  oddílu  pozorují jeho 

dubletu v Ex 6,  přisuzovanou nezávisle vzniklému mladšímu prameni “P”. 

 

Konstatujeme  tudíž  nepopiratelný  metodický  přínos  tohoto  klasického 

přístupu  textově  kritického  bádání,  který  nespočívá   v  pouhém  potvrzení 

nesporně  svébytné  podoby  kapitoly  Ex  3,  ale  rovněž  v  jím  zdůvodněném 

prosazování   nezbytného   zohledňování  bližšího  kontextu  starozákonního 

podání. 

Přestože hypotéza  pramenů nově otevřela  možnost  upozornit  na vnitřní 

logické vztahy v textovém podání biblické látky, začaly se postupně  hromadit 

výhrady   vůči  jejím  interpretačním  možnostem,  potažmo   oprávněnosti 

hypotézy samotné.  Zastánci teorie pramenů  byli  ve svém textově kritickém 

bádání    nuceni  čelit  rostoucímu  objemu  otázek,  jejichž  zodpovídání 

vyžadovalo neustávající inovace v původně jednoduše rozvržené hypotéze.96 

96 Jmenovitě  text Ex 3 stavěl zastánce “hypotézy pramenů” před stále narůstající interpretační 
potíže.  Například  A. Weiser, Einleintung in das Alte Testament, str. 105 odkazem na 
Joz 24,2ff (na jehož základě se nedá zpochybnit, že E narozdíl od J zná praotce jako ctitele  
cizích bohů) poukazuje na problematické užívání pojmenování Boha u Elohisty v Ex3.  R. 
Smend, Die Entstehung des Alten Testaments, str. 82  na základě dvojího označování 
Boha i po zjevení jeho jména v Ex 3,13, prosazuje jemnější diferenciaci základních  vrstev 
pramenů,  když  uvádí  ...  Za  pozornost  jistě  stojí   uvádění  do  přímé souvislosti  užívání 
označení/pojmenování Boha od Ex 3,13 s pramenem P v Ex 6,2f. Toto pozorování jej v 
duchu “hypotézy pramenů” vede k rozšířenému pojetí vrstev E. Doslova uvádí: “Aber auch  
in  der  Fortsetzung  ist  innerhalb  von  JE  und  also  wohl  in  elohistischen   texten  der  
Gottesname  wiederholt  Elohim.  Es ist  nicht  sehr  wahrscheinlich,  dass  E beide  Namen  
durcheinander gebraucht hat. Um hier troztdem Texte mit dem Gottesnamen Jahwe für E  
reklamieren zu können, greift  man zu Hilfsannahmen: man führt den Namen Jahwe auf  
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Ttradiční přístup teorie pramenů vycházel z předpokladu, že je text Ex 3 

vložen  do  souvislého  textového  podání  knihy  Exodus,  čímž  plní  funkci 

přechodu mezi  látkou knihy Genesis  a Exodus.   Současně se s ohledem na 

předpokládanou dobu vzniku vrstev J a E přijímala starobylost jejich  podání.

Klasické pojetí hypotézy pramenů však nedokázalo uspokojivě zodpovědět 

některé  otázky,  jež  kladla  sama  textová  podoba  biblického  podání. 

Poukazovalo se  zejména na těsnou souvislost Ex 2,23 a 4,19, která je vložením 

příběhu povolání Mojžíše přerušena. Na tuto okolnost výslovně upozorňuje již 

LXX. Ve 20. století ji zdůrazňují nejprve J. Wellhausen a O.Rudolph, jejichž 

pozorování podněcuje M. Notha k  podnětnému  rozvržení látky Ex 3.97 

S  ohledem  na  předpokládané  vysoké  stáří  vrstev  J  a  E  vyvstává  pro 

zastánce pramenné teorie otázka,  jak vysvětlit  přesvědčivou argumentaci  M. 

Notha,  který  v příběhu povolání  Mojžíše  rozpoznává indicie  odkazující  na 

jeho podstatně mladší dataci, než se dosud předpokládalo.

Další  otázku  klade  “hypotéze  pramenů”  text  Ex  5,  který  evidentně 

nepředpokládá existenci Ex 3.98      

eine – freilich inkonseqent Verfahrene – redaktionelle Bearbeitung zurück (so Wellhausen),  
oder man postuliert – wofür es auch andere Motive gibt – mehrere Schichten innerhalb von  
E, deren erste (E1) durchgehend von Elohim und deren zweite (E2, evt. auch noch E3) nach 
Ex 3,14 von Jahwe spricht (so Steuernagel)...”.

97 K. Schmid, Erzväter und Exodus, str. 190 nesmlčuje zklamání z potlačeného potenciálu 
vlastního Nothova pozorování,  který v komentáři  ke knize Exodus  vede výklad v linii 
tradičního přístupu teorie vrstev ...

98 Indicie, jež v textu Ex 5 svědčí o této neznalosti uvádí K. Schmid, Erzväter und Exodus, 
str. 189: “Die Aufforderung Moses an den König von Ägypten in Ex 5,3f (“Jhwh, der Gott  
der Hebräer, ist uns begegnet.  Lass uns doch drei Tage in die Wüste ziehen, damit wir  
JHWH,  unserem Gott,  Schlachtopfer  darbringen”)  stösst  sich  mehrfach  mit  Ex  3f:  (1)  
Zunächst einmal fällt die pluralische Formulierung auf, Jhwh sei “uns” begegnet, wo doch  
Mose nach Ex 3 allein am Gottesberg war. (2) In Ex 5,3 spricht Mose auffällig von “Jhwh,  
dem Gott der Hebräer”, von dem er doch seit Ex 3 weiss, dass er der “Gott Abrahams,  
Isaaks und Jakobs” ist. (3) Wenn auch nicht klar ist, wo nach Ex 3 der Gottesberg genau  
lokalisiert  ist,  so  ist  er  doch  jedenfalls  weit  mehr  als  drei  Tagesreisen  von  Ägypten  
entfernt."
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4.5. Rozpoznání potřeby nového přístupu k textové podobě 
biblického podání látek 

Nastupující  vlna  badatelů  je  stavěna  před  otázku, nakolik  je  přístup 

hypotézy pramenů určovaný od J.  Wellhausena přes A. Alta a jejich nástupce 

jednostranným  zdůrazňováním  historicity  látek  a  potvrzování  znaků 

předpokládaného nomádství oprávněný. Rostoucí napětí vedlo širší badatelskou 

obec k novému přístupu k tradované látce biblického podání. 

Indicie literárně kritického zkoumání textu, na něž poukazoval již  M.Noth 

či  W.H.Schmidt výmluvně  naznačovaly    nezbytnost  vnímání  jednotlivých 

textových pasáží v kontextu širších intertextuálních vztahů napříč jednotlivými 

spisy.  Nově  prosazovaný  přístup  založený na  kritické  analýze  textů  záhy 

prokazuje neudržitelnost důsledného historizování biblických látek. V kritické 

analýze Altovy hypotézy “Boha otců” byly důsledky nově požadovaného pojetí 

názorně  zpřístupněny  uvedením  výrazně  odlišné  pozice  zastávané 

J.Hoftijzerem.

Vedle  původně  jednostranně  upřednostňovaného  přístupu  pramenné 

hypotézy  se  tudíž  začínají  prosazovat  nové  alternativní  přístupy,  jež 

zohledňují  jednotlivosti  biblického  podání  v  širším  kontextu  jejich 

významového pole. Nově odhalované a vzájemně se prolínající intertextuální 

souvislosti,  jimiž  byla  badatelská  obec   na  základě  průkazných  šetření  v 

textovém podání biblických látek konfrontována, vyžadovaly nezbytnou revizi 

v  pojetí procesu  jejich vzniku a konečné redakce.99         
99 Viz výše uvedený přístup   O. Kaiser, Einleitung in das AT, str. 86 jmenuje přínos R. 

Rendtorffa,  který  na  textech  zaslíbení   rozpoznává  jejich  roli  literárního  komplexu  a 
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Z tohoto požadavku není vyjmuta ani látka biblického podání Ex 3, která 

se  podobně  jako   ostatní  starozákonní  texty   ocitá  v  poli  mnohých 

intertextuálních odkazů, jež prozrazují jisté tématické souvislosti nejen nazpět 

do knihy Genesis, ale také napříč jednotlivými spisy starozákonního podání. 

Určující diskurz již nestanovuje tradiční pramenná hypotéza, ale paralelně 

vedle sebe koexistující rozmanité přístupy k textové podobě biblického podání, 

jejichž konvergencí jsou zmírňovány nejasnosti v textovém podání. 

Přístupům “novější analýzy” textů je  společné  rozdělování    biblických 

látek na dvě velké skupiny: na texty kněžské vrstvy “P”,100 jejichž intence byly 

odhaleny již  v počátcích pramenné hypotézy  a texty ostatní, jež se k první 

skupině textů kněžské vrstvy “P”  vztahují. 

První  přístup  datuje  Ex 3 do vrstvy před vznikem kněžské  vrstvy “P”, 

zatímco druhý nachází spolehlivé indicie pro zařazení textu Ex 3 do vrstvy po 

vzniku kněžské vrstvy “P”.

 

redakčního prostředku k vyzvednutí jejich  teologického významu.  Srov. dále  H. Donner, 
Geschichte des Volkes Israels und seiner Nachbarn in Grundzüge. Teil 1, str. 72:"Das 
literarische Endresultat des komplizierten Überlieferungsprozesses ist der Pentateuch oder  
–  da  das  Deuteronomium als  selbständige  Grösse  zu  gelten  hat  –  der  Tetrateuch  von  
Genesis bis Numeri.  Niemand mit historisch geschultem Auge wird die Darstellung des  
Tetrateuch  im  ganzen  und  die  in  ihm  vereinigten  Einzelüberlieferungen  mit  
Geschichschreibung  verwechseln."  Srov.  tentýž, str.  84:  "Obwohl  die  Darstellung  in  
höherem Grade als bei den Erzvätersagen den Eindruck einer zusammenhängenden und  
fortlaufenden Geschichtserzählung macht, kann doch nicht zweifelhaft sein, dass auch sie  
das  Ergebnis  eines  teils  vorliterarischen,  teils  literarischen  Werde-  und  
Kompositionsprozesses ist. Vor allem aber ist zu bedenken, dass die Tradition für uns in  
der generalisierten und nationalisierten Gestalt vorliegt, die ihr das spätere Israel gegeben  
hat. Die schwierige und nur teliweise lösbare Aufgabe des Historikers besteht darin, durch  
kritische Reduktion von der Endgestalt der Überlieferung zu Aufenthalt und Auszug als  
Themen der Vorgeschichte Israels zu gelangen."  

100E.  Zenger,  Einleitung  in  das  Alte  Testament,  str.  104: "Die  Existenz  eines  
priester(schrift)lichen  Werkes  ist  seit  dem  ausgehenden  19.Jh.  eine  der  allgemein  
akzeptierten  Erkenntnisse  der  Pentateuchforschung,  wenngleich  es  im  Detail  darüber  
zahlreiche Divergenzen gibt."
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a)  Datování Ex 3 do vrstvy před vznikem kněžské vrstvy „P“ 

Ukázalo se však, že také tento přístup  jen obtížně zodpovídá   již  dříve 

položené otázky. Podobně jako pramenná hypotéza ponechával bez  vysvětlení 

klíčový poměr Ex 3 k Ex 2,23-25, či spojení s motivem „nářku“ nazpět k Ex 1 

nebo  nepřehlédnutelný  odkaz  na  tradovanou  látku otců v  Gn  12-50 

opakovaným jmenováním triády “otců” v Ex 3.

Neudržitelnost  přístupu  se  s  konečnou  platností  potvrdila  neschopností 

objasnit  odkazy textu Ex 3,1.7.9 na texty  mladší kněžské vrstvy „P“, které  se 

podobně  jako  dříve  zastávané  “pramenné  hypotéze”   vymykaly  také  jeho 

metodickým možnostem.101            

b) Datování Ex 3 do vrstvy po vzniku kněžské vrstvy „P“ 

Narůstající nesnáze literárně kritické analýzy Ex 3 vedly badatele k volbě 

takového přístupu, jímž by byl zohledněn celkový výčet textových nejasností 

do té míry, že by je byl schopen uvést do vztahu vzájemné korelace.

Novější  příspěvky  proto   usilují  o  popis  těsné  literární  a  obsahové 

souvislosti   textového  podání  látek  Starého  zákona,  při  němž  by nemusely 

jednostranně  zohledňovat  teorii  pramenů  či  vrstvu  před  vznikem  kněžské 

vrstvy “P“. 

Ukázalo  se,  že  rozhodujícím  materiálem pro  porozumění  3.  kapitoly v 

kontextu jejího zasazení v knize Exodus,  je její dubleta v Ex 6, což pozorovala 

101K. Schmid, Erzväter und Exodus, str. 193.
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již původní pramenná teorie.  Srovnáním dublety v Ex 6, dosud považované za 

později vzniklou „P“ vrstvu podání, vyvstalo množství výhrad, jež nedokázala 

vysvětlit ani “JE” pramenná hypotéza, ani ji později alternující zařazení Ex 3 

před kněžskou vrstvu “P” v textovém podání knihy Exodus.102 

Badatelské úsilí  zaměřené  na odstranění  přetrvávajících výhrad vede  k 

rozpoznání obsahově souvisícího celku v Ex 2,23-7,13, jehož první polovině 

(Ex 2,21-4,31)  nazývané “úsek Izraele”, sekunduje jeho paralela v Ex 5,1-7,13, 

tzv.  “úsek Egypta”.  Zatímco první polovina celku vede lid  Izraele k “víře”, 

směřuje jeho druhá polovina k “zatvrzelosti” faraona. Textové podání Ex 3 se 

tedy nachází v tomto podvojném kontextu,  jímž je mimo jiné zohledňována 

jeho výstavba.103       

Tématicky  však  text  Ex  3   odkazuje  k  podstatně  širšímu  kontextu. 

Opakovaným  uvedením  triády  “otců”,  totiž  Abrahama,  Izáka  a  Jákoba  v 

genealogicky uspořádané finální  podobě tzv.  formule  “Boha otců” odkazuje 

“nazpět” na látku praotců  knihy Genesis a s těmito postavami nedílně spjatým 

motivem zaslíbení. 

Uvedené motivy zaslíbení  a  jeho naplnění  (jež  ovšem vrcholí  teprve  v 

knize Jozue), víry Izraele (pramenící již ve víře Abrahamově v Gn 12) a s nimi 

korespondující  tendence  textu  interpretovat   dějiny lidu  Izraele  jako  dějiny 

102K. Schmid, Erzväter und Exodus, str. 195 uvádí:  “Im Rahmen der Quellentheorie sah  
man ni Ex 3f  und in Ex 6 klassische Dubletten und bestimmte den einen Text als die “JE”-,  
den anderen  als die “P”- Version  der Moseberufung.  Die Verteilung  auf  verschiedene  
Wuellen  liess  kaum  nach  der  redaktionellen  Logik  des  vorliegenden  
Gesamtzusammenhangs fragen, man begnügte sich in der Regel mit der literarkritischen  
Auflösung der Duplizität von Ex3 und 6. Ex 3-6 lässt sich aber durchaus im Ablauf lesen:  
“Nach der Zwischenschaltung von Ex 4-5 wird Ex 6,2-13* zu einer Bestätigung von Ex 3  
nach  Not  und  Klage  in  Ägypten”.  Nach  Ex  3,10  soll  Mose  Israel  aus  Ägypten  
herausführen, doch erreicht  Mose  nach Ex5 – wie in Ex 3,18-22 vorausgesehen – bei  
Pharao  nicht  einmal,  dass  das  Volk  für  drei  Tage  in  die  Wüste  ziehen  darf.  Deshalb  
kündigt Gott in Ex 6,6-8an, dass er selbst Israel aus Ägypten befreien und in das Land, das  
er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat, bringen werde."

103K. Schmid, Erzväter und Exodus, str. 195.
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spásy Boží, probouzí obnovený zájem badatelů  po vztahu vypravěčské látky 

Ex 3 k relativně pozdně datovaným látkám kněžské vrstvy “P” v knize Exodus. 

Zejména  na  již  zmiňované duplicitě  Ex  3  v  Ex  6  se  znovu  přesvědčivě 

potvrzuje jejich velice těsný vztah. 

Otázka po upřesnění vzájemného vztahu obou textových variant je však 

tentokrát vedena opačným směrem, totiž, proč tradičním datováním mladší text 

kněžské  vrstvy “P” Ex  6  nebere  v  potaz  výpověď Ex  3?  Nový badatelský 

přístup tudíž odhlíží od dosud nekriticky přijímaného předpokladu nezávislého 

vzniku  vrstev  “JE” a  “P”,  protože  právě  v textu  Ex  6 nachází  přesvědčivé 

důkazy o tom, že “P” znal podání “JE” konglomerátu v Ex 3.104 

Tímto  rozpoznáním ovšem vyvstává  další  otázka,  totiž  proč  za  daných 

okolností  nejsou  tyto  textové  varianty  redakčně  uhlazeny?  Komparací 

shodných obsahových motivů Ex 3 a Ex 6 se průkazně ozřejmuje vzájemná 

literární obeznámenost obou textových variant. Na společném  motivu “slyšení 

Mojžíše”, jež je narozdíl od zbývajících čtyř shodně interpretovaných bodů v 

každé variantě interpretován rozdílně, argumentují zastánci tohoto přístupu ve 

prospěch hypotézy, že je to právě Ex 3,1-4,18, které předpokládá a koriguje 

kněžskou vrstvu “P” v Ex 6,2-13. 

Na základě výše uvedené analýzy intertextuálních vztahů Ex 3 a Ex 6, 

považuje  Otto argumentaci  ve prospěch sekundárního předřazení  Ex 3 před 

kněžskou “P” vrstvou  Ex 6 za průkaznou. V jeho pojetí je Ex 3 vsuvkou, jejíž 

vznik datuje do období po vzniku kněžské “P” vrstvy v textovém podání knihy 

104K. Schmid, Erzväter und Exodus, str. 198, poznámka 159: “Gerade Ex 6,2-8 bietet aber 
innerhalb  des  Erklärungsrahmens der  Urkundenhypothese  Anhaltspunkte,  dass  “P” “JE” 
gekannt habe .... So meint etwa L.Schmidt, dass die selbständige “P” “die vorpriesterliche 
Fassung  als  literarische  Vorlage  benutzt”  habe  (Priesterschrift,  7),  wie  dies  auch  oft  
angenommen wird ...”
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Exodus.  Látka “Mojžíšova povolání” v Ex 3,1-4,18 není pouhou sekundární 

korekcí  dublety  v  Ex  6;  vedle  ní  plní  funkci  svorníku  Hexateuchu,  jehož 

celková  formální  i  obsahová  integrita  je  držena   základní  intencí  motivu 

zaslíbení  a jeho naplnění.

4.6. Kritická analýza Altem vymezené formule “Boha otců”

Rozvedené tázání  po interpretačním rámci pojmenování  Boha Ex 3 nás 

vede k zevrubnějšímu posouzení   podoby Altem vymezené  formule „Boha 

otců“. 

Altova  původní  neproblematicky  pojímaná   souhrnná kategorie  "Boha 

otců",  do  níž  zahrnuje  všechny tvary obratů,  v  nichž  se  vyskytuje  spojení 

"~yhla"   se  substantivem  "ba"  či  "vlastním  jménem  (pra)otce",   byla  jeho 

nástupci  podrobena kritice.

Na odlišnou singulárovou podobu obratu  "Boha mého atd. otce" od jeho 

plurálové podoby "Boha mých atd. otců" poukazuje ve 40. letech 20. století H. 

G. May.105  Singulární užití  pojmu  "ba" v obratu považuje  W.H.  Schmidt za 

starší, plurálový tvar  dokládá u spisů mladší doby vzniku.106               

105M.Köckert, Vätergott und Väterverheissungen, str. 56, poznámka 15: "Auf eine strikte  
Unterscheidung  zweischen  "der  Gott  meines  usw.  Vaters"  und  "der  Gott  meiner  usw.  
Väter" hatte schon H.G.May, JBR 1941, 155-158, 199f., gedrungen und die Zufügung der  
drei Väternamen in Ex 3,13.15f;4,5 als künstlich und sekundär beurteilt (ähnlich auch J.  
Lewy, RHR 1934,54)."

106W.H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str. 19-20.
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Další  rozdíl  pozoruje  H.G.May  v  užití  formule  "Boha  otců" a  teprve 

dodatečně vytvořenou formulí, v níž je uvedena triáda otců. O rozlišování mezi 

Altem  vymezenou  formulí  "Boha  otců" a  jejím  dodatečným  typem  s 

explicitním uvedením  triády otců v genealogické řadě tak, jak ji pozorujeme v 

Ex 3, se zasazuje také B. Diebner. Poukazuje na typické užití této trojčlenné 

podoby  formule   zejména  ve  spisech  dtr/dtn  okruhu  a  chronistického 

dějepravného díla. Tímto pozorováním argumentuje ve prospěch mladší datace 

formule v jejím finálním trojčlenném tvaru.107     

W.H. Schmidt pozoruje  užití formule v tradici otců ve dvou základních 

skupinách; formu  “elohím mého/tvého otce"  považuje za původní, vedle které 

stojí mladší formule "elohím Abrahamův...". Rozšířený tvar "elohím mého otce  

Abrahama" představuje smíšenou formu obratu.108        

V analýze textové podoby Ex 3 rozlišuje také  G. Fischer mezi  formulí 

“Boha  otců”  a  jejím  rozšířeným  obratem  “Bůh  Abrahamův,  Izákův  a 

Jákobův”. Výskyt  formule  v  Ex  3  tudíž  interpretuje  jako  sloučení  formule 

“Bůh (vašich) otců”109  a “Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův.”110      

Na předpokládané metodické pochybení A. Alta reaguje v nedávné době 

M. Köckert klasifikací  formule "Boha otců" do čtyř tříd.  Typ A tvoří spojení 

"~yhla + vlastní jméno", typ B spojení  "Bůh mého (atd.) otce", typ C spojení 

"typu A+B", poslední typ D je tvořen "apelativem +vlastní jméno".111  V úvodu 

107M.Köckert, Vätergott und Väterverheissungen, str. 56, poznámka 15: "Darauf macht  
auch B. Diebner, DBAT 9, 1975, aufmerksam (S. 31). Hinzu kommt, dass die Wendung  
"Gott der Väter – ein zusätzlicher Typ – erst seit Ex 3 und dann bes. im dtn/dtr Bereich und  
in Chr auftritt, also gerade nicht im alten Traditionsgut begegnet."

108W.H. Schmidt, THAT, Band I, str. 157.  
109Srov. M. Noth,  ATD, str.  28; G.Fischer, Jahwe unser Gott, str.112.
110G.Fischer, Jahwe unser Gott, str.112
111M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 56.
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své  studie  vytýká  Altovi   zejména  jeho  neopodstatněné  pojímání  původně 

svébytných  obratů  do  jediné  kategorie  "Boha  (toho)  X.".   Zjednodušené 

postavení všech označení/titulů  "Boha otců" na stejnou úroveň,112 totiž jediný 

typ A jím vymezené klasifikace, považuje za zavádějící.113 Za neudržitelný pak 

považuje Altem  rekonstruovaný náboženský typ nomádského Izraele právě na 

základě této jediné  nediferencované kategorie "Boha (toho) X.".     

Köckertovu diferencovanou klasifikaci  formule  "Boha otců" použijeme v 

následujícím textu jako východisko vlastního hodnocení  jejího vývoje v knize 

Genesis.  Zohledňovat  přitom  nebudeme  pouze  situační  kontext,  do  nějž  je 

formule zasazena. Pokusíme se rovněž stanovit  případný význam rozdílného 

označení jednotlivých kategorií formule "Boha otců". 

4.6.1. Klasifikace formule “Boha otců” podle M. Köckerta

a) Spojení typu A : "elohím Abrahama a elohím Izáka" +  “hwhy”

Místo, na němž v současné textové podobě knihy Genesis poprvé dochází 

ke  sloučení dvou jmen praotců do jedné vazby, se nachází v  Gn 28,13: "Já 

jsem Hospodin, elohím Abrahama, otce tvého a elohím Izáka." 

V souvislém textovém podání  látky (pra)otců jde o druhý výskyt formule 

“Boha otců”. Předchází jí pouze výskyt formule v Gn 26,24, která je podobně 

jako  v tomto případě  sebepředstavující  formulí  uvozenou charakteristickým 

112M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 56-58.
113M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 56: "Diese Wendungen sind – so A.  

Alt – als "verschiedene Gottesbezeichnungen zu würdigen, unter denen der (!) Gott der  
Väter in der Literatur auftritt". Er stellt damit völlig divergente Bezeichnungen auf eine  
Ebene und betrachtet sie gewissermassen als unterschiedliche Ausdrücke  einer ihnen zu 
Grunde  liegenden  geschichtlichen  Wirklichkeit,  eben  des  Gottes  der  Väters.  Das  ist  
methodisch fragwürdig." 
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“já  jsem”.  Konstatujeme  tedy  patrnou  snahu  o  uvádění  konkrétních  jmen 

(pra)otců ve formuli  “Boha otců” v samotném  úvodu souvislého textového 

líčení  látek (pra)otců. 

Nápadné  umístění  obratu  "otce  tvého" ve  formě  samostatného  dodatku 

uvnitř  rozšířené  formule  možná  proto  není  nahodilé,  že  je  toto  rozšíření 

uvedeno do přímé souvislosti s úvodním sebepředstavením "hwhy ykna” v úvodu 

obratu.  

Analyzovaný případ výskytu formule v Gn  28,13 poněkud oslabuje  Altovu hypotézu o  

“Bohu  otcích”,  podle  níž  mělo  za  každým z označení  boha  stát  původně  pro  sebe  stojící  

numinum.  Minimálně   na  tomto  klíčovém  místě  je  Hospodin  jednoznačně  identifikován  s 

"elohímem Abrahama", "elohímem Izáka", "otce tvého".

Předpokládaný proces  vývoje  formule komentuje  M. Köckert z  opačné 

pozice. Protože je původní užití formule viděno ve frázi  “elohím mého/tvého  

otce”, nemůže se ani v tomto případě jednat o dodatek ve výroku, nýbrž o jeho 

základní  stavební  prvek;  teprve  na něm jsou vystavěna ona další  rozšíření 

formule.  S  ohledem na  Köckertův  komentář  ke  Gn  31,53114  je  oprávněné 

předpokládat  obohacení  původního  tvaru  formule  “tvého  otce” o  dodatek 

“elohíma  Izáka”.  Teprve  posléze  v  procesu  postupného  nárůstu  formule  v 

rámci utváření genealogické řady (pra)otců se v literárně-kompozičním celku 

mohlo prosadit  označení “elohím Abrahama”.        

Na textu  Gn 32,10: "Dále Jákob řekl: "Elohíme mého otce Abrahama a  

elohíme mého otce Izáka, Hospodine, tys mi pravil: "Navrať se do své země a  

do  svého rodiště  a  já  se  postarám,  aby  se  ti  dobře  vedlo" je  dobře patrná 

114M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 59.
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tendence slučovat dílčí  obrat formule  "elohím Abrahama" a  "elohím Izáka", 

identifikovat je navzájem a konečně s hwhy. 

Oproti předcházejícímu velice podobnému případu v Gn 28,13 se oslovení 

Hospodina “hwhy” nachází v  závěru obratu po dvojím shodně konstruovaném 

titulování "elohím mého otce";  v prvním případě vztaženém na Abrahama, ve 

druhém na Izáka . 

S ohledem na již zmiňovanou Köckertovu hypotézu postupného nárůstu 

formule  “Boha  otců” můžeme  také  zde  předpokládat  její  původní  jádro  v 

obratu “elohíme mého otce”, k jehož zdvojení ve verši 10. mohlo dojít teprve 

na základě literárního záměru autora/redaktora textu, který nejprve usiloval  o 

rozšíření  formule  o vlastní  jméno (pra)otce Izáka,  teprve poté Abrahama.  S 

velkou  pravděpodobností  můžeme  usuzovat  v  paralelním  uvedení  obratu 

“elohíme mého otce” jako na poslední článek vrstvení a rozšiřování formule do 

finálního obratu “elohíme mého otce Izáka”.

 V  dalším  srovnání  s   předcházejícím  výrokem Gn  28,13  pozorujeme 

posun z původního obratu "tvého otce" na stávající "mého otce", čímž se vedle 

výrazně vyjádřeného motivu ochranné, zaštiťující péče "elohíma, Hospodina"  

ke  slovu  se  nedostává  pouhý   vyznavačský  aspekt  výpovědi,  nýbrž  přímé 

vyznání mluvčího, tedy Jákoba.

M. Köckert  dále  poukazuje na problematické  užití  obratu  “mého otce” 

vztaženém současně jak na Izáka, tak na Abrahama, který by měl být v rodové 

linii správně označen jako “děd Jákoba”. 

Text  Gn  48,15: "Požehnal  Josefovi  takto:  "Ten  elohím,  před  nímž 

ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, ten elohím, Pastýř, který mě  

vodí  od  počátku  až  dodnes" vzbuzuje   otázku,  nakolik  je  oprávněné  jeho 
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začleňování  do skupiny obratů formule  “Boha otců”,   jestliže text  postrádá 

přímé spojení pojmu "elohím" a "otců Abrahama, Izáka" do jedné vazby. I přes 

uvedenou výhradu není vyloučeno, že by se pozorovaná odchylka v řetězení 

obratu  dala  vysvětlit  kompozicí  blízkou  poezii  při  současném  zachování 

obsahové intence shodné s intencí výroku “Boha otců”.

Podobně jako v předchozích případech, je nápadným rysem tohoto výroku 

mluvčím iniciované dosvědčování ochranného působení “Boha otců”.

Souhrn: výroky Gn 28,13 a Gn 32,10, v nichž pozorujeme první slučování  

vlastních  jmen  otců,  zřetelně  identifikují  uvedené  označení  ~yhla  s  

Hospodinem explicitním uvedením jeho jména hwhy (v Gn 28,13 v úvodní části  

obratu,  v Gn 32,10 v závěru hromaděných spojení). 

Současně  platí:  po  prvním  uvedení  formule,  v  níž  je   jednoznačně  

deklarována identita "elohíma otce" s Hospodinem,  následuje druhá, v jejíž  

formulaci  je patrná tendence směřující  k  přijetí  této identifikace  výrokem 

"mého otce".

Ve výroku Gn  32,10 je kombinováno označení “Boha otců” vztažené jak  

na  “otce  Izáka”,  jenž  v  podání  látek  příběhů  (pra)otců  stojí  v  přímé 

genealogické řadě s  Jákobem, tak na “otce Abrahama”,  který by v daném  

kontextu měl být  spíše označen jako “děd Abrahám”. Stejné “nedopatření”  

autora/redaktora textu pozorujeme také v Gn 28,13. Zatímco většina badatelů  

za tímto dvojím označením “Boha otců” shledává  doklad o jeho archaičnosti,  

interpretuje M. Köckert výskyt obratu v Gn 28,13  jako doklad pozdější datace  

formule v její stávající podobě. 

Vychází  přitom  z  předpokladu,  že  by  si  interpolátor  domnělé  pozdější  
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vsuvky  “tvého  otce”  vedle  původnějších  označení  “elohíma  Abrahama”  a 

“elohíma Izáka” jistě  všiml její  nesprávnosti  a učinil  by vše potřebné,  aby  

chybu opravil, či přinejmenším uhladil. Poněvadž však textová podoba podání  

jakýkoli  náznak  takového  zásahu  jeho  autora/redaktora  postrádá,  usuzuje  

Köckert  na záměr autora/redaktora textu obohatit formuli “elohíma otců” o  

nejbližšího člena v genealogické řadě, tedy o Abrahama.115      

b)  Spojení  typu  B   Köckertovy  klasifikace:  Obrat  "elohím  

mého/tvého/vašeho.... otce"

Obrat se v látce podání otců objevuje v následujících variantách:

 

a) "elohím mého otce"

Mluvčí  výroku v Gn 31,5: "… a(le) elohím mého otce je se mnou" svědčí 

o  ochraně "elohíma  mého  otce".  Položením  výroku  o  ochranném působení 

"Boha  otce" do  kontrastu  vůči  "vašemu  otci" je  v  recipientovi  výroku 

naturalisticky  posilováno  povědomí  o  účinnosti  ochranné  moci  tohoto 

"elohíma mého otce", jíž je  její nositel takřka "fyzicky" vydělen z ohrožujícího 

prostředí, díky čemuž je zamezeno možné hrozbě narušení integrity nositele 

115M.Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 61:  "Gen 28,13 kombiniert Abraham  
und Isaak und enthält die Vaterbezeichnung bei Abraham. Die Annahme, "deines Vaters"  
sei Zusatz, stösst auf die Schwierigkeit, dass der Interpolator den Zusatz beim falschen Ahn  
untergebracht hätte. Näher liegt es, in der Gottesrede die gleiche Hand am Werke zu sehen  
wie  in  26,24,  wobei  die  Selbstvorstellungsformel  nun  um  das  nächste  Glied  der  
Generationenfolge bereichert wurde. So würde sich auch die bei einem vorausgesetzten  
ursprünglichen  "Gott deines Vaters" schwierige Stellung der Vaterbezeichnung zwischen  
Abraham und Isaak am einfachsten erklären."
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zaslíbení.       

b) "elohím tvého otce"

Gn  50,17: Josefovi  řekněte  toto:  »Ach,  odpusť  prosím  svým  bratrům  

přestoupení  a  hřích,  neboť se  na tobě  dopustili  zlého činu.  Odpusť  prosím 

služebníkům elohíma  tvého otce to přestoupení.«" Josef se nad jejich vzkazem 

rozplakal.

Na výroku Gn 50,17 je nápadné uvedení formulace "elohíma tvého otce" a 

její vztažení  na Josefovu osobu. 

M. Köckert pozoruje, že by z formálního hlediska v rámci Altovy hypotézy 

mělo být možné  uvést “Boha Jákobova” namísto "elohíma tvého otce" . To se 

však  neděje,  mimo  jiné  také   proto,  že  ač  je  Jákob  ve  v.2.25  zmíněn, 

pojmenováván je jako Izrael, nikoli Jákob. Navíc  se  v  látkách  otců nikde 

nevyskytuje formule  “Boha otců”, v níž by byl uveden také Jákob.  Köckert 

tuto  okolnost  interpretuje  jako doklad neslučitelnosti  označení  “Boha otců” 

jím rozpoznaného typu A a typu B.116        

Situační  kontext,  v  němž  je  užita  formule,  vyjadřuje   usměrňování 

vzájemných rodinných vztahů. Josefovi bratři se odvolávají na ochrannou moc, 

116M.  Köckert,  Vätergott  und Verheissung,  str.  57: "Die  wenigen  Hinweise,  die  man  
allenfalls  als  Begründung  verstehen  könnte,  setzen  die  Identität  immer  schon  als  
selbstverständlich voraus und können auch sonst nicht überzeugen. Das betrifft zunächst  
die Zusammengehörigkeit von Typ A und B. Denn dass der von Josephs Brüdern  in einer  
Selbstbezeichnung als "Knechte des Gottes deines Vaters" (Gen 50,17) enthaltene "Gott  
deines Vaters"  mit  einem "Gott  Jakobs"  gleichgesetzt  werden könne,  widerspricht  auch  
dem Kontext,  der  in  V 2 und 25 Israel,  nicht  aber  Jakob nennt;  zudem ist  ein "Gott  
Jakobs" in den Vätergeschichten überhaupt nicht belegt, wie A. Alt selbst sieht."
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snad  dokonce na jakousi obecně respektovanou  instanci ochránce či smírčí 

instituci  "elohíma tvého otce". Pozornost budí neskrývaná účelovost, která se 

však  (podle  očekávání  aktérů  vyprávěného  děje)  setká  s  akceptováním 

vznesené žádosti. 

Výrok  nepočítá   jen  s   "rodinně  podmíněnou"  příslušností  Josefa  k 

"elohímu  tvého  otce", nadto také  s   úctou  Josefa  k  němu,  potažmo  také 

respektováním úradku tohoto “Boha otce”.                     

g) "elohím vašeho otce" 

Gn 31,29: "Bylo v mé moci naložit s vámi zle. Ale elohím vašeho otce mi na 

dnešek řekl: "Měj se na pozoru, mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém."

Ve výroku Gn 31,29 se opět objevuje motiv ochrany, jejíž působnost je v 

tomto  případě  rozšířena  také  na  členy  Jákobovy  rodiny,  čímž  je  také  po 

formální stránce zdůrazněn silný rodinný charakter vyprávění. 

Z kontextu je jasné, že je o "elohímu vašeho otce" pouze referováno ústy 

potenciálního "odpůrce" ve věci Jákobova prospěchu. 

Patrně nejzajímavější užití formule ve výroku Gn 43,23: "Upokojte se, nic  

se nebojte. Elohím váš a elohím vašeho otce vám dal do žoků ten skrytý poklad.  

Vaše stříbro jsem přece přijal." A vyvedl k nim Šimeona,"  se skládá ze dvou 

samostatných spojení "elohím váš" a "elohím vašeho otce".

Obrat   "elohím  váš" ovšem  působí  jisté  potíže.  V  tomto  neobvyklém 

postavení  prepozice v obratu se nabízí otázka po jejich možném vzájemném 
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vztahu.  Protože  se  v  prvním výroku  “elohím váš” jedná  o  prosté  připojení 

suffixu 2.pl. k substantivu  “elohím”, usuzujeme v něm  na původnější podobu 

formule,  která je druhou částí "elohím vašeho otce" rozšířena.

Na položenou otázku navazuje druhá, totiž, zda  je třeba v obratu "elohím 

váš" shledávat  samostatný  obrat  s  vlastní  vypovídací  hodnotou  obsahově 

nezávislou   na obratu následujícím,  a nebo se jedná o jakousi rudimentární 

podobu nám dochovaného základního spojení "bůh ...otců"? 

Obsahově se  také  ve výroku Gn 43,23 promítá  ochranná funkce "Boha 

otců",  přestože je výrokem "vašich otců" současně vyjádřena určitá distance 

mluvčího, totiž Josefa.

Suma: Na základě výše uvedeného konstatujeme následující:  explikace  

formule  ve  tvaru  “elohím mého  atd.  otce”  v  situacích  ohrožení  je  zřejmá.  

Nerozhoduje přitom, zda se jedná o situace ohrožení přímého či nepřímého.  

Základní vypovídací hodnota formule spočívá jednak v odvolávání se na tuto  

ochrannou  funkci  Boha,  a  jednak  v   dovolávání  se  této  jeho  funkce.  

Nejvýrazněji se tento ochranný aspekt “Boha otců” promítá v obratu “elohím 

mého  otce” v  Gn  31,5.  Osobní  angažovaný vztah  vyznavače  “Boha  otců”  

prozrazuje  užití  formule  “elohím  tvého  otce” v  Gn  50,17,  zatímco  obrat  

“elohím  vašeho  otce”   v  Gn  31,29;  43,23  plní  funkci  jakési  akceptující  

reference o ochranné moci tohoto “Boha otců”.

Výroky  "elohím  mého/tvého  otce"  jsou  navíc  použity  v  kontextu  

Westermannem rozlišené skupiny zaslíbení "Beistandes".117   Situace je vždy 

podána  tak,  aby  bylo  čtenáři/posluchači  textu   nepochybné,  že  je  právo  a 

117C. Westermann, Die Verheissungen an die Väter, str. 130.
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spravedlnost   na  straně  mluvčího,  v  daném  kontextu  vždy  angažovaného  

ctitele, vyznavače  "elohíma otce",118 což platí také pro poněkud distancovaný  

výrok Josefa uvedený v Gn 43,23. 

Jiným intencím podléhá obrat  "elohím vašeho otce", jenž je v textu Gn 

31,29  a  43,23  použit  jen  jako  reference  osoby  neangažované  ve  věci  úcty  

"elohíma otce", přesto respektující jeho svrchovanost. 

Vycházíme-li z předpokládané oprávněnosti tvrzení, že je spojení typu B  

dějinně  primární, přičemž současně platí, že  formule ve svých rozšířenějších  

podobách  narůstala  postupně  na  tomto  pevném základním  obratu,   pak  je  

záhodno uvažovat o tom, že každý další výrok v různých variantách formule  

“Boha otců” s explicitním uvedením substantiva  ba již tuto základní intenci  

“ochrany Boha” spoluzahrnuje.

c) Spojení typu C: “kombinace typu a + b”  

Sloučením formule typu A a B se vytváří skupina typu C. Do této skupiny 

zahrnujeme následující výroky v knize Genesis:

a) "elohím tvého otce Abrahama"

Mluvčím výroku  Gn 26,24: "Já  jsem elohím Abrahama, otce tvého",  je 

Bůh,  který  se  Izákovi  představuje  vazbou  uvedenou  osobním  zájmenem 

"ánochí".  Očekávané  pokračování  výroku  uvedením  sebepředstavujícího  se 

jména Boha  hwhy je však nahrazeno výrazem "elohím". Z celkového  kontextu 

je však patrné potvrzení,  že se vazba "já elohím" vztahuje na Hospodina (viz 

pokračování verše: "Izák tam vzýval jméno Hospodinovo").

118Takové spojení ovšem v biblických látkách příběhů (pra)otců nenajdeme...
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Ve  stávajícím  textovém  podání  nápadně  vystupuje  reciproční vztah 

zjevujícího  se  a  jej  vzývajícího  v  určitém  modelu:  zjevení  Hospodinovo  – 

zaslíbení – (re)akce člověka (rozumí se “ve vzývání jména hwhy”).

b) "elohím tvého/svého otce Izáka"

Gn 46,1: “Izrael se vydal na cestu se vším, co měl. Když přišel do Beer-šeby,  

obětoval elohímu svého otce Izáka oběti.”

Ještě citelněji než v předcházející skupině se ve výroku Gn 46,1 vynořuje 

otázka, v jakém vztahu se vlastně nachází vyznání a kult. Zdá se, že  v líčení 

vztahu praotců a  "elohíma otců" je mezi rituálně-kultickými a vyznávajícími 

projevy jeho ctitele položeno rovnítko. 

d) Spojení typu D:  “apelativ + vlastní jméno”

Do svébytné skupiny zcela mimo okruh zaslíbení  patří  výraz  “pachad” 

uvedený v  Gn 49,24: "Jeho  luk  si  zachová svou  pružnost,  jeho  paže  svou  

svěžest. Z rukou Přesilného Jákobova vzejde pastýř, kámen Izraele..." .

Gn 31,42: "Kdyby se mnou nebyl elohím mého otce, elohím Abrahamův a  

Strach  Izákův,  propustil  bys  mě  teď  s  prázdnou.  Bůh  viděl  mou  trýzeň  a  

námahu mých rukou a na dnešek sám rozsoudil." 

Tématicky:  implicitně  totéž  jako  níže  s  tím  rozdílem,  že  přísaha  není 

iniciovaná Jákobem. To ovšem může  poukazovat  na nějaký ustálený rituál, 

snad braní si  " pachad Izáka" za svědka, který by mohl odkazovat na nějaký 
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klanový, rodinný institut  přísahy.

Výrok navíc vyjadřuje respekt Jákobova "odpůrce" před "elohímem mého 

otce",  (což  je  odlišná  formulace  než  kdyby mluvil  také  o “elohímu  tvého 

otce”!),  z  nějž   pravděpodobně  pramení     jeho  "vstřícné"  chování  vůči 

příjemci  Božího zaslíbení.  S nebývalou suverenitou se z úst  mluvčího (totiž 

Jákoba) dovídáme něco o nadřazenosti  a podřazenosti  “elohíma otců”,  totiž 

onoho elohíma otce Jákobova  na straně jedné a onoho boha otce Lábanova  na 

straně druhé. 

Výrok  Gn  31,53:  "Ať  mezi  námi  soudí  elohím  Abrahamův  a  elohím  

Náchorův,  elohím jejich otce!  A Jákob se zapřisáhl  při  Strachu svého otce  

Izáka," vnucuje  pocit  značně  rozsáhlého  časového  období,  v  němž  mohla 

formule postupně vznikat. Zatímco A. Alt a po něm další zastánci pramenné 

hypotézy  považovali  výroky  “elohím Náchorův” a  “elohím jejich  otce” za 

jednoznačný doklad  vysokého  stáří  jejich  původu,  zastává  novější  generace 

badatelů vůči jejich neproblematicky schematizovanému pojetí obratů formule 

přinejmenším zdrženlivý postoj. Přesně na opačné straně než Altem  vytčená 

badatelská  linie  se  ocitá  M.  Köckert,  který  výrok  Gn   31,53  považuje  za 

kardinální místo119 vhodné pro konstruktivní rozvíjení kritiky Altovy hypotézy 

“Boha otců” a jejího vztahu k formuli triády otců, totiž  “Boha Abrahamova,  

Izákova a Jákobova.”  

Tématické  okruhy,  jež  se  ve výroku vzájemně  proplétají,  se  vztahují  k 

následujícím pojmům: - rozhodčí/soudce

- přísaha Jákobova

119M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 59.
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K.  T.  Andersen poukazuje  na  zmínku  o  “soudci”  či  “rozhodčím”  při 

uzavírání  smlouvy mezi  dvěma smluvními  partnery,  která  svědčí   spíše ve 

prospěch mladší datace textu.120     

Ve prospěch domněnky o vysokém stáří podání formule  však badatelům 

svědčila  struktura a vzájemné řetězení výroku.  Výrok zmiňuje:

− implicitně “elohíma Abrahamova, Izákova a Jákobova”

− “elohíma Náchorova”

− “Strach otce Izáka”

− “elohíma jejich otce, totiž Abrahama a Náchora”

Dějiny bádání  se  nadlouho shodovaly v domněnce,  že  výrok  Gn 31,53 

zmínkou o "elohím Náchora" doplněnou o "elohím jejich otce" sahá nazpět do 

velice vzdálené minulosti.121  M.  Köckert  však toto obecně tradované pojetí 

výkladu a odvozování datace vzniku podání zpochybňuje odkazem na spojení 

“elohím Abrahamův”. Skutečnost, že se v cyklu podání o Jákobovi objevuje 

zmínka o “elohímu Abrahamově” podle něj přesvědčivě dosvědčuje postupně 

120M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 59, pozn. 35: "Auch die Vorstellung,  
dass  Gottheiten  zwischen  mehreren  Partnern  "richten",  ist  "nicht  in  eindeutig  alten  
Zusammenhängenen bezeugt" (K.T.Andersen, StTh 1962, 179).".

121Srov. však např. vykladačské stanovisko  kolektivu autorů zaštitěný autorskou dvojicí H.-J. 
Zobel, K.-M. Beyse, Das Alte Testament und seine Botschaft.  Geschichte-Literatur-
Theologie,  str.  110:  "Zuerst  handelt  es  sich  wohl  bei  den  Vätergöttern  um  
Familiengottheiten, die nebeneinander her bestanden: Da gibt es einen Gott Abrahams,  
einen  Gott  Isaaks  und  einen  Gott  Jakobs.  Erst  in  einem späteren  stadium werden  sie  
zusammegefasst.  Die  Erzählung  vom  Vertragsabschluss  zwischen  Jakob  und  Laban  
spiegelt den Ursprung noch deutlich wider: "Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei  
Richter zwischen  uns"  – und es  ist  zu fragen,  ob die folgenden Worte "der  Gott  ihres  
Vaters" gerade die "Separatheit" der verschiedenen Vätergottheiten zum Ausdruck bringen  
wollen."
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probíhající proces nárůstu formule do její trojčlenné podoby.122             

Köckertem  předloženou  klasifikaci  formule  “Boha  otců” v  této  práci 

obohacujeme o další  kategorii, jež zahrnuje vazby pojící se s apelativem “el”.

Jedná se v podstatě o součást skupiny typu D. V průběhu vlastního bádání 

však  vystupuje  charakteristická  jemná  odlišnost  těchto  výroků  od  původní 

celistvé skupiny typu D zahrnující  spojení apelativ s vlastním jménem, vedeme 

jejich analýzu v samostatné kategorii. 

e) Spojení typu E: vazby či pouhé pojmy pojící se s "la" 

Obrat se objevuje v následujících variantách:

a ) "la" + "elohím tvého otce"

Ve výroku Gn 46,3: “Bůh pravil: "Já jsem el, elohím tvého otce. Neboj se  

sestoupit do Egypta; učiním tě tam velikým národem"  je dobře patrný řetězec: 

"já-el-elohím  tvého  otce".  Výraz  "elohím" v  této  formuli  začínající 

122M. Köckert,  Vätergott  und Väterverheissung, str. 60:  "Problematisch ist schliesslich  
überhaupt  die Erwähnung des  "Gottes Abrahams"  im Jakob-Esau/Laban-Kreis.  Da die  
einzelnen Erzählkreise der Vätergeschichte ursprünglich selbständig überliefert wurden,  
kann der Gott Abrahams nicht zum Grundbestand der Jakobüberlieferung gehört haben,  
sondern konnte erst dann n den Vertrag Labans mit Jakob einrükken, als der Abrahamkreis  
der Jakobüberlieferung vorgefügt wurde. Die Erwähnung des Gottes Abrahams hier setzt  
also schon das Zusammenwachsen der Väterüberlieferungen voraus, dessen Endkonzentrat  
in  der  genealogisch  systematisierten  Vätertrias  vorliegt.  Damit  ist  in  der  
Gottesbezeichnung  die  hier  grösstmögliche  Spannweite  der  Väterüberlieferung  
eingeschmolzen:  vom  Tärach  über   Abraham/Nachor  zu  Jakob/Laban.  Von  
Primärüberlieferung kann mithin in Gen 31 hinsichtlich der Gottesbezeichnungen nicht die  
Rede  sein;  und  dass  in  31,53a  gar zwei  verschiedene  Sippengötter  angerufen  würden,  
beruht einzig auf der fragwürdigen textkritischen Entscheidung A. Alts."
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sebepředstavujícím se  "ánochí"  podle všeho plní funkci svorníku, kterým je 

zajištěno,  aby  text  svému  recipientovi  nezprostředkoval  poněkud 

kompromitující výpověď: "el  tvého otce". Na tomto výroku tudíž konstatujeme 

dosvědčení ustáleného  užívání výrazu "elohím" ve vazbách "Bohu otců".. 

b)  "la" + Šaddaj

Zcela mimo látku zaslíbení se  ocitá výrok  Gn 49,25: "...rukou ela, tvého 

otce. Kéž pomáhá tobě, kéž ti Šaddaj žehná shora hojným požehnáním nebes,  

hojným požehnáním tůně propastné,  jež odpočívá dole,  hojným požehnáním 

prsů,  požehnáním lůna".  Přestože  se v těsné vazbě  vedle  "ela" uvádí obrat 

"tvého otce", je otázka, nakolik významnou roli ve výroku  hraje  samostatně 

stojící  pojem "Šaddaj",  bez spojení do obvyklé vazby "el Šaddaj". Jen velice 

obtížně  můžeme  určit,  zda  se  ve  výroku  Gn  49,25 uvádí  označení   Boha 

výrazem “el” ve významu apelativa či propria. 

Souhrn: s  ohledem  na  právě  pojednávaný  výrok  Gn  49,25  a  s  

přihlédnutím  k  závěrům  vztahujícím  se  k  Gn  46,3  odvozuji,  že  se  

signifikantním znakem intence zaslíbení formálně pojatého obratu  stává vždy  

jen  kombinace  výrazu  "elohím"   ve  spojení  s  "tvého/mého otce" či  "otce  

Abrahama", ev. "otce Izáka", přičemž konstantním je prvkem obratu  výraz  

~yhla.  Obraty,  v nichž se objevuje substantivum  la bez paralelního uvedení  

~yhla nejsou součástí  žádného typu zaslíbení, vyjma typu “Beistand” .
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4.6.2. Obsahové hledisko formule "Boha otců"
 

a) Těsná provázanost s texty zaslíbení

Dlouhou tradici  má prosazování  těsného vztahu formule  „Boha otců“ a 

intence zaslíbení. Již   A. Alt pozoroval neoddělitelnou jednotu formule otců a 

zaslíbení.  Jeho  hypotéza   omezující  se pouze na zaslíbení potomstva byla 

korigována  J.Hoftijzerem,  který  v  látce  líčení  dějin  praotců  rozpoznal  dvě 

základní skupiny zaslíbení,  totiž  zaslíbení země a potomstva.  Pro Hoftijzera 

bylo pojetí  „Boha zaslíbení“ dávajícího a naplňujícího zaslíbení  klíčem pro 

porozumění a interpretaci identity „Boha otců“ tradovaného v látkách podání 

otců a hwhy.123 

Na  Hoftijzerovo  kritické  pojednání  Altovy  teorie  těsné  vztaženosti 

výpovědi  o  "Bohu  otců" se  zaslíbením  navazuje  Westermann,  který 

Hoftijzerovy dvě základní skupiny výpovědí o zaslíbení "Bohu otců" rozšiřuje 

o  dalších  pět.124 Právě  Westermannův  přístup  zohledňující  více  aspektů 

jednotlivých výroků  zaslibujících řečí  "Boha otců" považuji za přínosný pro 

zevrubnější ohledání  procesu vývoje formule v knize Genesis, neboť se mohou 

jednotlivé  typy zaslíbení  v různých kombinacích vztahovat  na tytéž  výroky, 

čímž se získává podstatně plastičtější vhled na záměr podání látky "otců".

M. Köckert, podobně jako již dříve J. Hoftijzer,  upozorňuje na nápadnou 

souvislost  zaslíbení  a  zákona,  jež  přichází  ke  slovu  především  v   Božích 

sebezjevujících se řečech. Zejména na příkladu Gn 26,24 má být dobře patrné 

prosazování platnosti zaslíbení pro další pokolení  odvozované od poslušnosti 

123J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Väter, str. 88.
124C. Westermann, Die Verheissungen an die Väter, str. 130.
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Abrahama.125  

M. Köckert rovněž poukazuje na nápadně rozdílnou funkci126 jednotlivých 

zaslíbení. Naplnění jednotlivých zaslíbení potřebuje určitý čas, který se v rámci 

těchto  zaslíbení  liší.  Nejdelší  časový  úsek  mezi  aktem  zaslíbení  a  jeho 

naplněním  se  otevírá  v  případě  zaslíbení  země,  množství,  velkého  lidu  a 

požehnání všech národů. Současě potvrzuje  obsahově totožnou náplň zaslíbení 

na    kruhy podání soustředěné kolem konkrétní osoby (pra)otce.127 Tyto indicie 

jej  vedou   ke  zdůrazněné   interpretaci  funkce  zaslíbení  v  látce  podání  o 

(pra)otcích, jež interpretuje jako  doklad o tom, že byla tato zaslíbení primárně 

koncipována  pro  určitou  literární  souvislost.  128 Ve  shodných  intencích 

125M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 316. Čímž se vysvětluje oddálení od 
charakteristické dtr koncepce zaměřené na naplnění zaslíbení země. Protože tato zmínka v 
Gn 26,24 zcela chybí, prozrazuje přítomný tlak a nebezpečí....

126M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 318.
127M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 319-320: "Dabei lässt sich zugleich  

beobachten,  dass einzelne Verheissungsinhalte  nur in bestimmten Überlieferungskreisen  
beheimatet sind. Jakob wird zwar ausdrücklich gesegnet (32,27.30), aber das Thema Segen  
fehlt  in  den  Verheissungsreden  des  Jakobzyklus´.  Umgekehrt  trägt  die  
Abrahamüberlieferung durchaus Züge, die man ´Führung´nennen kann; eine Verheissung  
göttlichen  Geleits  ergeht  jedoch  nicht,  während  die  Zusage  des  Mit-Seins  an  den  
entscheidenden Gelenkstücken die Jakobüberlieferungen zusammenbindet (28,20-22; 31,3;  
indirekt  32,10-13).  Das Thema Sohn hat in Verbindung mit dem Motiv der kinderlosen  
Stammutter  dagegen  nur  den  Abrahamkreis  gestaltend  durchdrungen.  Die  damit  
angesprochenen  Probleme  lassen  sich  weder  quellenkritisch  noch  mit  einer  den  
vorausgesetzten literarischen Quellen nur vorgeschalteten Überlieferungsgeschichte lösen.  
Sie  nötigen  vielmehr  dazu,  mit  unterschiedlichen  Überlieferungsprozessen   in   den  
einzelnen  Überlieferungskreisen  zu  rechnen,  und  zwar  nicht  nur  innerhalb  eines  mehr  
vermuteten ausgedehnten Stadiums vorliterarischer Tradition."

128Srov.  H. Donner, Geschichte des Volkes Israels und seiner Nachbarn in Grundzüge. 
Teil  1,  str.  83-84,  který shodným postojem s  M.  Köckertem argumentuje  ve  prospěch 
zachované  historicity  podání  látek  otců  : "Die  klassischen  Erzväterverheissungen  
...gehören zu literarisch verschiedenen, zeitlich voneinander weit getrennten Schichten. Sie  
sind zweifellos von der späteren gesamtisraelitischen Tradition geformt worden. Aber die  
Sache, um die es dabei geht, kann älter sein; der Grundbestand kann durchaus in die Zeit  
der Patriarchen, in die Vorgeschichte Israels, hinaufreichen.  ...Israel konnte später die  
Kunde von ihnen aufnehmen und ausbauen, so dass nun Israels eigene Landnahme als ein  
längst  vorbereitetes  Werk  göttlicher  Führung  erschien.  Alle  diese  Erwägungen,  so  
hypothetisch sie immer sein mögen, sprechen für die  Datierung der Väter nicht allzu lange  
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rozpoznal již dříve  R. Rendtorff na textech zaslíbení  jejich významnou roli pro 

celek literárního komplexu, které jako účinný   redakční prostředek vyzvedly 

teologický význam podání dějin otců.129     

Köckert  zdůrazňuje  primárně  formální  funkci  uvádění  jmen  praotců  ve 

formuli  “Boha otců”,  jíž  se  spojovaly původně samostatné  celky vyprávění 

vztahované vždy k tomu či onomu (pra)otci.  Zaslibující Boží řeč tím přebírá 

funkci strukturního signálu uvnitř celkové kompozice vyprávění látky (pra)otců 

a stává se významným spojujícím článkem jednotlivých  bloků podání.130     

   

b)Výhrady vůči označení “Bůh otců” v trojčlenné formuli

Na  základě  provedené  analýzy se  M. Köckert  důrazně  ohrazuje  vůči 

recepci  Božího označení ve formuli typu “Bůh + vlastní jméno” či “apelativ  

+ vlastní jméno”. Pro formuli, v níž je uvedena triáda otců to znamená, že ve 

své samostatné podobě bez připojeného původnějšího spojení, v němž by bylo 

explicitně  uvedeno  spojení  ~yhla +  ba, nemůže  být  považována  za  Boží 

vor der Landnahme und für ihre Zugehörigkeit  zu jenen Menschengruppen,  aus denen  
Israel selbst hervorgegangen ist."

129O. Kaiser, Einleitung in das AT, str. 86:  "Ihm erweisen sich die Verheissungstexte der  
Vätergeschichten einerseits als literarisch komplex und  andererseits als ein redaktionelles  
Mittel zu ihrer theologischen Deutung."

130M.  Köckert,  Vätergott  und  Väterverheissung,  str.  320: "Andrerseits  fungieren  die  
verheissenden  Gottesreden  als  Struktursignale  innerhalb  der  Gesamtkomposition  der  
Vätergeschichte und als Bindeglieder, die die einzelnen Überlieferungsblöcke miteinander  
verknüpfen. So leiten 12,1-4a den Abrahamkreis, 26,2-6 die Isaaküberlieferung, 28,13-15  
den Jakobzyklus ein, und 46,1b-5a initiieren den Ägyptenaufenthalt Jakob-Israels. Diese  
Stücke bringen die unterschiedlichen Überlieferungen auf eine Linie, die von den Vätern  
zum Volk  führt  und  die  Vätergeschichte  als  Ursprungs-  und  Vorgeschichte  des  Volkes  
interpretiert.  Diese  Linie  ist  freilich  das  Produkt  eines  mehrschichtigen  literarischen  
Überlieferungsprozesses, der an den Verheissungsreden erkennbar wird." V poznámce 61 
dále  upřesňuje:  "In  dieser  Hinsicht  scheint  mir  der  Ansatz  R.  Rendtorffs  durchaus  
richtungsweisend zu sein. - Im übrigen liegen die Texte ja nur als literarische vor. Der  
Grad der Veränderung mündlich  tradierter Stoffe  bei  ihrer  – nicht  nur:  Verschriftung,  
sondern  –  literarischen  Konzipierung  wird  im  allgemeinen  erheblich  unterschätzt.  Die  
allzu  schnelle  Verschiebung  auf  die  mündliche  Überlieferungsgeschichte  als  Vor-
geschichte verschleiert die Probleme eher, als dass sie sie löst." 
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označení. Bez současného uvedení výrazu ~yhla se substantivem  ba se v pojetí 

M. Köckerta stává formule  pouhým literárním konstruktem. 

Vyvstává ovšem otázka, zda tímto literárním konstruktem myslí současně 

v  jistém smyslu   mediátora,   jímž  je  zástupně  zprostředkována   výpověď 

konkrétního obsahu.  Po předcházejícím krátkém přehlédnutí  užití  formule  v 

knize  Genesis  považuji  za  odůvodněné  konstatovat  její  zprostředkovanou 

funkci  přímého  odkazu  na  značně  rozvolněný  tématický  okruh  zaslíbení 

daných (pra)otcům. Obzvlášť zřetelně se tato předpokládaná funkce ukazuje ve 

spojeních  uvozených výrazem “ánochí”.

Výraz “ánochí”, jímž bývá uvozena formule sebepředstavení se Boha, se 

objevuje v následujících případech: Gn 26,24; 28,13; 46,3.

Gn 26,24: "Já,  elohím Abrahama, otce tvého"

Gn 28,13: "Já,  Hospodin, elohím Abrahama, otce tvého a elohím Izáka." 

Gn 46,3: Bůh pravil: "Já,  el, elohím tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta;  

učiním tě tam velikým národem"

Schéma odlišností a shod výroků vypadá následovně:

 "já"  + 0 + "elohím Abrahama” + “tvého otce"  

 "já" +  Hospodin  +  “elohím Abrahama” +  “tvého  otce”  +  “elohím  

Izáka”

 "já" + el + "elohím tvého otce"  

Konstantním prvkem  výše uvedených výroků je podle očekávání pojem 

“ánochí”. Vedle něj se v každém výroku objevuje také genitivní konstrukce se 

substantivem “ba”.
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Dále pozorujeme tendenci ke spojení ~yhla a “tvého otce”; v případě  Gn 

26,24 včetně vnořeného jména “Abrahama”. 

Podobné rozšíření formule vnořením jména “Abrahama” pozorujeme také 

v případě Gn  28,13. Tento případ však jako poslední spojení již obsáhlého 

rozšíření formule obsahuje  pojmenování Izáka. Odtud se  nabízí  otázka,  jak 

správně  rozumět  zákonitostem  řetězení  dílčích  obratů.  Na  posledních  dvou 

jmenovaných  příkladech  se  ukazuje,  že  je  možné  uvádět  konstantní  obrat 

“tvého otce” vedle obratu  ~yhla + “vlastní jméno otce” (tak v případě   Gn 

28,13), stejně jako přímé spojení “elohím tvého otce” (jako je tomu v případě 

Gn 46,3).

Ve všech uvedených  případech obsahuje formule substantivum "elohím” 

bezprostředně nebo volněji spojené s obratem “tvého otce“, do nějž  se promítá 

silný ochranný aspekt, o čemž jsme se mohli ujistit výše.  Ujištění o ochraně 

vzbuzuje  dokonce  pocit,  jakoby Bůh  přísahal  sám  při  sobě,  garantovi  jím 

iniciované přísahy.

Výraz   la  uvedený v  Gn  46,3  vybízí  k  zohledňování  jeho  možného 

kosmického  charakteru,  jak  bylo  již  naznačeno  v  kritické  analýze  Altovy 

hypotézy “Boha otců” u M. Eliadeho. Jím vytčený  předpoklad zesiluje situační 

kontext, jenž vypovídá o anticipované aktivitě Jákoba za účelem zachránění si 

života v cizím prostředí.

c) Ideová interpretace dějin lidu

Posledním odhaleným  záměrem   formule  v  její  trojčlenné  podobě  je 

zohledňování  časového spektra, v němž se utvářely předkládané dějiny lidu. 

V prvním výskytu formule “Boha otců“ spojenou s formulí  sebepředstavení 
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uvozenou  zájmenem „ánochí“ v  Gn  26,24  se obrací  retrospektivní  pohled 

nazpět “až” k Abrahamovi, v případě v Gn 28,13 je zmínkou o Abrahamovi a 

Izákovi  doloženo trvání vztahu Boha a  [rz  Abrahama, jemuž bylo zaslíbení 

darováno, přičemž je Bůh explicitně označen pojmenováním  hwhy. Konečně  v 

Gn 46,3 je  Bůh označen jako la, taktéž “elohíma tvého otce”. V řazení výroků 

se  zřetelně  projevuje  úmysl  autora/redaktora  textu  interpretovat  časovou 

kontinuitu,  přičemž  posledním  výrokem  v  Gn  46,3  zůstává  otevřena 

perspektiva lidu, národa Izraele. 

M.  Noth  interpretuje  trojčlennou  formuli  “Boha  Abrahamova,  Izákova, 

Jákobova”  jako  výraz   programového  prosazování   geografického  hlediska, 

jímž  se  zachycuje  nebo  spíše tendenčně  interpretuje  zdomácnění  již 

integrovaného celku lidu Izrael v geografickém útvaru země Kenaan.131     

V postupném  rozšiřování formule o  další člen, totiž syna, shledává  M. 

Köckert kompoziční úmysl souvisící s celkovou  literární intencí, která vede od 

zmínek  o  jednotlivých  otcích  v  trojčlenné  formuli  přes   zmínku  o  již 

formovaném lidu v Ex 1 až k Ex 5,1, v němž je uveden “hwhy, Bůh Izraele...”. 

Vedení  této  linie  podle Köckerta  názorně  ozřejmuje  úsilí  vyprávět,  či  spíše 

interpretovat (náboženské) dějiny lidu Izrael.132     

131M. Noth, Dějiny Izraele, str. 161.
132M. Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 308: "In diesem Lichte sind auch die  

Gottesbezeichnungen zu sehen. Es ist nur konsequent,  dass in den Väterüberlieferungen  
ausser  den  Kombinationen  mit  mehreren  Väternamen  einzig  ein  "Gott  Abrahams"  
erscheint.  Auch  das  Vorkommen  der  Bezeichnung  erst  beim  jeweiligen  Sohn  und  die  
Erweiterung  der  Bezeichnung  um  jeweils  das  nächste  Glied  erklären  sich  aus  
kompositionellen Absichten, die mit dieser Gesamtintention zusammenhängen. So begegnet  
ein "Gott Abrahams, deines Vaters" bei Isaak (26,24), ein "Gott Abrahams, deines Vaters,  
und Gott Isaaks" bei Jakob (28,13; vgl. 32,10) und erst nachdem das "Volk" eingeführt  
worden ist (Ex 1,9.20), erscheint die um Jakob verlängerte Form "Gott deines Vaters, Gott  
Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs" (Ex 3,6; vgl. 3,15f.; 4,5). Die Verwendung dieser  
Gottesbezeichnungen ist deutlich auf die Berufung des Mose ausgerichtet. Es liegt auf der  
Linie jener Komposition, wenn in Ex 5,1 erstmals "Jahwe, der Gott Israels" genannt wird,  
nachdem  einfaches  "Israel"  als  Bezeichnung  des  Volkes  ab  Ex  4,22  begegnet.  Die  
Ursprungsgeschichte des Volkes konnte eben nur als Geschichte der Ahnväter und deshalb  
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4.6.3. Závěrečné hodnocení analýzy formule “Boha otců” a její trojčlenné 
podoby

Na základě provedené analýzy užití  formule  “Boha otců”,  včetně jejího 

růstu do trojčlenné podoby, v níž jmenovitě uvádí každého ze tří (pra)otců v 

přesném  genealogickém  pořadí,  konstatujeme  oprávněnost  formálního 

rozlišování  mezi  formulí  “Boha  otců”,  jejímž  konstatním  prvkem  bývá 

spojení substantiva ~yhla v genitivní vazbě se substantivem ba vždy doplněným 

singulárním či plurálním suffixem  přivlastňovacího zájmena a její trojčlennou 

formulí složenou z explicitně uvedeného substantiva  ~yhla  v jejím úvodu   a 

jmenovitým výčtem otců  v  přesném genealogickém pořadí:  Abraham,  Izák, 

Jákob.  Původním tvarem je  formule  typu  "Bůh mého/tvého  otce",  finálním 

"Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův".

Köckert podle našeho mínění  prokázal původní svébytnost jednotlivých 

variant obratu, což jsme také průběžně ověřovali. Naproti tomu podoba Altem 

vymezené formule  "Boha otců" nediferencovaně zahrnuje více typů původně 

svébytných výroků. Každá tato skupina výroků si současně podržuje osobitou 

výpověď.

S  formulí  “Boha  otců” má  její  trojčlenná  podoba  společnou   intenci 

als Geschichte von Einzelfamilien in einem genealogischen Nacheinander erzählt werden."  
V opozici vůči řadě zastánců  původnímu náboženství otců a božích označení uvádí:  Die 
von beiden angenommene spezifisch nomadische Verwurzelung der Familienreligion hat  
freilich  kritischer  Prüfung  nicht  standgehalten.  Sie  liess  sich  weder  an  den  dafür  
herangezogenen  alttestamentlichen  Texten  exegetisch  bewähren,  noch  mit  dem  dabei  
vorausgesetzten  soziologischen  Modell  historisch  wahrscheinlich  machen.  Die  in  den  
Vätergeschichten  zu  beobachtende  Prävalenz  der  Familie  gegenüber  Stamm und  Staat  
weist  nicht  auf  ein  historisches  Stadium  angeblich  einzelfamiliär  organisierter  
nomadischer Gruppen,  sondern erklärt  sich vielmehr aus der  Gesamtintention,  mit  den  
Überlieferungen von den Vätern den Ursprung des Volkes zu erzählen.  Es liegt  in der  
Logik dieser Perspektive,  dass am Anfang der Stammvater und seine Familie steht." M. 
Köckert, Vätergott und Väterverheissung, str. 307-308.
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zaslíbení. Důrazněji než u formule “Boha otců” interpretuje dějiny lidu: vedle 

tradičního  geografického  hlediska  přistupuje  také  idea  časového  kontinua 

vývoje lidu a jeho vztahu s Bohem. Potud přitakáváme závěrům M. Köckerta.

Finální trojčlennou podobu formule však narozdíl od M. Köckerta, jehož 

stanovisko  zůstává  otevřené,  jednoznačně  interpretujeme  jako  formálně 

vyjádřenou "zkratku – šifru", v níž se  ideově promítá jak téma zaslíbení, tak 

podobně tendenčně zabarvené  líčení dějin lidu. Varianty formule triády otců 

jsou  založeny  v  původním  spojení  formule  “Boha  otců”,  pro  níž  je 

konstitutivní  reciproční  vztah  ochrany  Boha  a  jeho  vyznavače  ve  smyslu 

vzývajícího jeho jméno.

 

5. Šíře kontextu  jména „hwhy“  ve formuli 
sebepředstavení se Boha v  Ex 3,15

Po zběžném nahlédnutí  užití  a  významu formule  “Boha otců”  v knize 

Genesis a její trojčlenné podoby obracíme pozornost zpět k jejímu zasazení do 

rozšířeného obratu ve v.15. 
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Na základě  průzkumu užití a růstu formule “Boha otců” v knize Genesis 

rozpoznáváme  ve  v.15c formuli  “Boha  otců”  v  jejím  širším  významu 

sloučenou s její trojčlennou podobou ve v.15d, jimž  je předřazeno Boží jméno, 

opsané tetragramem hwhy ve v.15e. 

V následující stati soustředíme  pozornost na tetragram  hwhy , analyzovat 

budeme  šíři a předpokládaný význam jeho gramatických předpokladů.

5.1. Gramatické předpoklady tetragramu “hwhy”

Korektně podložená lingvistická  etymologie  kryptonymu  hwhy postrádá 

hodnověrné  podklady.133 Pro  nápadnou  gramatickou  spodobu,  jakož 

předpokládanou  zvukovou  a  obsahovou   blízkost,  se  odvozuje  od  časné 

severozápadně  semitské  formy  slovesa  “hyh”,  případně  aramského  slovesa 

“hwh”.134    

133E. Jenni, THAT, Band I., str. 702. 
134E. Jenni, THAT, Band I., str. 703.  Srov. M. Noth, ATD, str. 30: "Es mag nur bemekt  

werden,  dass  der  Name  Jahwe  in  der  Tat  wahrscheinlich  von  dem  den  aramäisch-
arabischen Dialekten geläufigen Stamme hwh abzuleiten ist, der dem hebräischen Stamme  
hjh="sein" entspricht". Srov. dále L. Köhler, Theologie des Alten Testaments, str. 24-
25: "Man hat dazu nichts zu tun, als die semitischen Wurzeln mit den drei Konsonanten h w  
h  und  ihren  möglichen  Spielformen durchzumustern,  und  kommt  bei  diesem Verfahren  
sowohl auf "den Fallenden" (den heiligen Meteorstein) als auf  "den Fällenden" (durch  
Blitze; also einen Gewittergott) als auf "den Hauchenden" (den Wind- und Wettergott) als  
auf noch anderes, alles mit gleichem Recht. Aber so beachtenswert diese Deuteversuche  
auch sprachlich sind, so wenig tragen sie theologisch ab. Denn zweierlei steht fest: 1. keine  
dieser Deutungen kann etwas Entscheidendes geltend machen, was ihr vor den andern den  
Vorzug gäbe; 2. keine dieser Deutungen führt zu dem Jahwe des AT hinüber.   Srov. tentýž, 
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Vedle  pevně  ustálené  podoby tetragramu  “hwhy”,  se  v  knihách  Starého 

zákona,  podobně  jako  v  mimobiblických  dokladech,   vyskytují  také   jeho 

zkrácené  tvary.135   Pozornost   této  práce  se  soustředí  na   plnou  podobu, 

tetragram “hwhy”, jemuž z filologického hlediska náleží prioritní postavení,136  a 

jehož  nejistá původní výslovnost  se v českém jazykovém prostředí ustálila na 

str. 23:  "Das Wort Jahwe ist von dem Stamm hwh mit dem Präfixkonsonanten  y gebildet,  
also ein ganz normales Substantiv; auch dies steht sicher." Srov.  W. Zimmerli, Grundriss 
der alttestamentlicher Theologie, str. 14:  "Hier ist der Name Jahwe unzweideutig vom  
Verb  hyh hjh  (=  hwh hwh)  her  durchhellt." Jistou  rezervovanost  vůči  interpretačním 
podkladům však vykazuje W.H. Schmidt, Exodus, Sinai und Mose, str. 41, když namítá: 
„Geht man einmal von der allerdings wahrscheinlichen Voraussetzung aus...“. Odmítavý 
postoj  vůči  interpretačním možnostem dále  vyostřuje  v  následující  stati  Werner,  H. 
Schmidt, Exodus, str. 172:  "Wie der Kontext (V.12: "Ich werde mit dir sein") bestätigt,  
leitet die Erklärung den Jahwenamen von hyh "sein, werden" ab, nicht von Wortstämmen  
wie hwh "wehen, fallen" oder "lieben", mit denen er in Verbindung gebracht wurde ...Die  
Deutung baut nicht auf einer Kausativform "sein lassen/machen" im Sinne von "entstehen  
lassen/schaffen", sondern auf dem Grundstamm "sein/werden" auf." 

135Do těchto zkrácených tvarů  zahrnujeme  např. “Jáh”, „Jáh/já”,  dále  „Jhh“, „Jhh“     či  
„Jhw“  v  Elefantinských papyrech  z  5.  stol.  ante;  teoforní  prvek  ve  vlastních  jménech 
představují “j hó-/jó- (disimilované Jé-) obzvláště -jáhú/-já”.; od 7. století ante se  znovu 
prosazuje ve vlastním jméně vložený tvar “el”. Doložen je i tvar  -jw = -jaw”. Srov.  E. 
Jenni, THAT, Band I., str. 701.704.707. Srov. Werner, H. Schmidt, Exodus, Sinai und 
Mose, str. 42.  

136E. Jenni, THAT, Band I., str. 702. Srov.  Werner, H.Schmidt, Exodus, Sinai und Mose, 
str. 42 zdůrazňuje většinou  badatelů zastávané přesvědčení o starším původu delší formy 
jména hwhy, které bývá příležitostně napadáno  s tím, že původnějšími tvary doloženými ve 
spisech  Starého  zákona  jsou  naopak  ony  kratší  formy  jména,  které  měly  být  teprve 
dodatečnou  redakcí  rozšířeny  do   tetragramu.  W.H.Schmidt  uvádí:  „Man  hat  lange  
gezweifelt, ob die Langform ursprünglich oder eine spätere Zerdehnung ist; erst kürzlich  
(1978) vertrat M. Rose die Ansicht, dass die ehemalige Kurzform des Jahwenamens in den  
älteren Schriften des AT nachträglich durch eine Redaktion (zur zeit des Königs Joschija)  
zum Tetragramm erweitert worden sei..“ Stanovisko M. Rose však W.H. Schmidt vyvrací 
slovy: „Vor allem ist das Tetragramm hwhy schon früh auch ausserhalb des AT belegt: Zu  
der längst bekannten Mescha-Stelle (um 840 v.Chr.) treten neu entdeckte Inschriften aus  
Kuntillet-Adschrud  (9./8  .  Jahrhundert),  auf  einem  Grab  aus  Chirbet  el-Qom  (8.  
Jahrhundert)  oder  auch  die  Ostraka  von  Arad  und  Lachisch.  So  wird  man  –  in  
Übereinstimmung mit der mehrheitlichen Auffassung – das tetragramm in der Tat für die  
ältere  Fassung  halten.“   Shodně  Werner,  H.  Schmidt,  Exodus  1,1-6,30,  str.  171: 
"Überhaupt bleibt wahrscheinlich, dass die Langform JHWH die ältere Fassung ist, die  
nachträglich zu Jahu, Jo verkürzt wurde."  Srov. dále  W.H. Schmidt, Alttestamentlicher 
Glaube  in  seiner  Geschichte,  str.  64. Tato  hypotéza  by    mimo jiné  opravňovala  k 
interpretaci  tetragramu  „hwhy“ z oněch domněle starších  kratších tvarů. Naznačený směr 
interpretace tetragramu „hwhy“ však tato práce nepovažuje za odůvodněný, navzdory zřídka 
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“Hospodin”.137   V textové podobě   masoretského Qere perpetuum  tradované 

označení  “adonaj”138  s  původně  apelativním  významem,139 je  po  stránce 

jazykové   možné  považovat  za  metonymii,  kterou   překládáme  jako “můj  

Pán”;  při  zohlednění  gramatického  tvaru  sufixu  1.pl.  substantiva  (!)  “mé 

panstvo”.  M.  Balabán však  před  “gramaticky  zdůvodněnou”  interpretací 

upřednostňuje titul Hospodin, z jehož tvaru nelze v žádném ohledu usuzovat na 
se  objevujícím hlasům vykladačů,  jež  odvozují  tetragram od  domněle  starších  kratších 
tvarů, jak bylo již výše uvedeno např. ve vykladačské pozici M. Rose.

137Autorská dvojice M.  Bič,  P.  Pokorný,  Co nevíš  o  Bibli,  str.  67  uvádí: "Pro nás je  
"jméno"  Jahve  nepřeložitelné  a  zůstává  filologicky  nezdůvodněné.  Nejstarší  "překlad",  
který podává řecká Septuaginta,  zní  Kyrios,  odtud pak  latinsky Dominus a česky (přes  
staroslověnštinu) Hospodin."   O překladech tetragramu v němčině, jazyku, v němž  je 
napsána  většina materiálů pro tuto práci, mluví Ch. Dohmen, Das Buch der Bücher, str. 
91,  následovně: "In den modernen deutschen Übersetzungen finden sich die Wiedergaben  
mit  JHWH,  Jahwe,  Herr  und  HERR.  Martin  Buber  und Franz Rosenzweig  wählen  als  
eigenen  Weg  die  Grossschreibung  des  Personalpronomens  zur  "Umschrift"  des  
Tetragramms,  also  ER,  SEIN,  ICH,  MEIN  –  je  nach  Kontext.  Ein  
Übersetzungsvergleich  ...kann also auch  in der  Frage des  Gottesnamens  hilfreich  sein.  
Moses Mendelssohn gibt in seiner Toraübersetzung (ca. 1774-1776) den Namen mit der  
Ewige wieder, was die jüdische Tradition in aller Welt bis heute sehr stark prägt. Eine  
weitere Umschreibung bzw. Leseweise ist Ha-Schem ("der Name")."       Srov.  E. Jenni, 
THAT, Band I., str. 702. Srov.   Werner, H. Schmidt, Exodus, Sinai und Mose, str. 42 
legitimizuje výslovnost hwhy „Jahwä, Jahwe“ od  domněle podobné výslovnosti s „hyha“ v 
Ex 3,14.  Shodně   srov.  Werner, H. Schmidt, Exodus 1,1-6,30,  str.  171: "Selbst die  
Aussprache  des  Tetragramms  wird,  wie  der  Wortanklang  nahelegt,  ähnlich  wie  hyha 
gelautet haben, so dass sich die durch griechische Tradition gestütze Lesung "Jahwe/ä"  
mehr empfiehlt  als "Jaho". Podobně se vyjadřuje  také  G. Kittel,  Der Name über alle 
Namen I., str. 33: „Dieser Name, der, wenn man ihn ausspricht, „Jachwä“ lautet,  hat zu  
tun mit jenem  „ächjä“ (ich werde dasein),  das Mose aus dem brennenden Dornbusch  
vernahm."

138E.  Jenni,  THAT,  Band  I.,  str.  702.    Proti  W.  Zimmerli,  Grundriss  der 
alttestamentlicher Theologie, str. 12, který  jako zdroj dochované a tradované výslovnosti 
tetragramu  uvádí  tradici  církevních  otců:  "Diese  Aussprache  des  Tetragramms  (hwhy 
jahwaeh),  die  in  der  masoretischen  Vokalisation  nicht  mehr  zu  finden  ist,  kann  durch  
Angaben bei den Kirchenvätern zu hoher Wahrscheinlichkeit erhoben werden."  Obšírně se 
o vývoji užívání a okolnostech výslovnosti tetragramu vyjadřuje  Ch. Dohmen, Das buch 
der Bücher. Die Bibel. Eine Einführung, str. 90: "Der Gottesname ist in der Hebräischen  
Bibel unvokalisiert überliefert und besteht aus den vier Konsonanten J-H-W-H (hwhy – das  
so  genannte  Tetragramm,  das  bisweilen  auch  in  christlichen  Darstellungen,  z.B.  der  
Dreifaltigkeit,  auftaucht).  Jüdischer  Tradition  zufolge  darf  der  Name  gar  nicht  
ausgesprochen werden, um das Verbot des Namensmissbrauchs in den Zehn Geboten nicht  
zu verletzen. Die jüdischen Gelehrten, die den Konsonantentext der Hebräischen Bibel im  
8.-10.Jh. n. Chr. mit Vokalzeichen versehen haben (die Masoreten), haben zu diesen vier  
Konsonanten die Vokale eines anderen Wortes gesetzt, sodass die Leser sofort wissen, dass  
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jeho “substančnost”. 140  

Z  výše  uvedeného  se  nám výmluvně  ozřejmuje  omezenost  jazykových 

parametrů,  na  jejichž  základě  by  bylo  možné  objasňovat  tetragram  hwhy. 

Současně  rozpoznáváme,  že  si  při  gramaticky  podložené  interpretaci 

etwas  anderes  zu  lesen  sei  als  eigentlich  geschrieben  steht.  Als  Ersatz  wurde  das  
hebräische Wort für "Herr"  (´adonaj)  gewählt  (bzw. dort,  wo bei  JHWH schon "Herr"  
stand,  das Wort ´elohim = Gott).  Wenn man nicht  durchschaut,  dass  die Vokalzeichen  
andeuten, dass ein ganz anderes Wort laut zu lesen sei (nämlich ´adonaj oder ´elohim),  
versucht man künstlich die Vokale mit JHWH zu verbinden, sodass die berühmt gewordene  
Fehllesung "Jehova" entsteht. Dagegen konnte die sprachwissenschaftliche Forschung mit  
gewisser Wahrscheinlichkeit erheben, dass das Tetragramm vermutlich Jahwe oder Jahwä  
ausgesprochen  wurde.  Es  ist  jedoch  nicht  ratsam,  den  Gottesnamen  aufgrund  einr  
hypothetischen  Rekonstruktion  auszusprechen,  sondern  eher  sinnvoll,  den  Respekt  der  
Tradition  vor  diesem  Gottesnamen  beizubehalten.  Damit  ergibt  sich  ein  Unterschied  
zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache, wie er auch im Alltag immer wieder  
begegnet."   Srov.  G.  Kittel,  Der  Name  über  alle  Namen  I.,  str.  37:  „Seit  dem 
babylonischen Exil wurde der Gottesname überhaupt nicht mehr in den Mund genommen,  
sondern stattdessen eine Deckaussprache gebraucht. Wo immer im hebräischen Text die  
Konsonantenzeichen  JHWH  stehen,  da  unterbricht  der  Jude  die  Lesung  durch  einen  
Lobpreis, in dem er den HERRN – er sei gepriesen – verehrt. Diese Umschreibung „mein  
HERR“, in den Vokalzeichen unter den hebräischen Konsonanten des Gottesnamens in der  
Schrift bereits angedeutet, ist dann in der griechischen und lateinischen Übersetzung auch  
in den Bibeltext selbst eingegangen. An allen Textstellen, wo in der hebräischen Bibel der  
Name JHWH steht, übersetzt die Septuaginta diesen Namen mit „Kyrios“. Die lateinische  
Bibel sagt „Dominus“, und in unseren deutschen Bibeln steht das Wort „Herr“.  .  Srov. 
W.H.Schmidt,  Alttestamentlicher  Glaube  in  seiner  Geschichte,  str.  63: „Erst  das 
Judentum hat später die Aussprache des göttlichen Eigennamens streng gemieden.“ Na 
jiném místě se W.H.Schmidt ohrazuje vůči pozdějšímu židovství, jež  pro Boha volilo různá 
jiná  opisná  jména.  Tamtéž,  str.  65:  „...kann  man  fragen,  ob  „das  in  Israel  und  im  
späteren  Judentum  immer  neu  wirksam  werdende  Bestreben,  den  Gottesnamen  wegen  
seiner grossen Heiligkeit zu vermeiden und Ersatzbezeichnungen wie ´(mein) Herr´, ´Der  
Heilige´,  ´Der  Name´zu  wählen,  sich  viel  früher  schon  abzeichnete,  als  wir  bisher  
annehmen.“   

139E. Jenni, THAT, Band I., str. 706.
140M. Balabán, Kvete-li vinný kmen, str. 19-20 uvádí: „...poexilní židovstvo jednoznačně  

odmítlo vyslovovat jméno Boží, jak dokládá tetragram JHVH. Bůh není jmenován JAHVE,  
nýbrž je oslovován ADONAJ, Pán, případně Můj Pán. tento význam přejímá i Septuaginta  
v pojmu KYRIOS. ADONAJ je predikát, který vlastně o Bohu jako takovém vůbec nemluví,  
ale snaží se svést pozornost k tomu, co Nevyslovitelný či Nepojmenovaný činí: že vládne a  
vysvobozuje.  Rovněž české a slovenské HOSPODIN respektuje tento sémantický přenos.  
Podle  bratra  Matěje  Červenky  (tak  v  jeho  výkladu  Žalmů  z  roku  1562)  jde  spíše  o  
„atributum o divné Boží providencí“, totiž „o jeho hospodaření a všech věcech zpravování  
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tetragramu hwhy141 nevystačíme ani bezprostředním kontextem jeho zasazení  do 

rozšířené formule v.15.  K zohledňování širšího kontextu zasazení jména  hwhy v 

Ex 3 však doslova vybízí  nápadné jazykové hrátky,  jimiž  je zhusta  protkán 

vlastní text vyprávění. 

V úvodu vlastní analýzy veršů v inkluzi Ex 3,13-15 předesílám, že se jimi, 

podobně  jako  např.  M.  Noth142  budu  zabývat  v   poněkud  neuspořádaném 

pořadí.  Podle něj  na Mojžíšovu otázku  wmv-hm položenou ve v.13,  odpovídá 

Hospodin výrokem v.15. V intenci avízovaného zevrubnějšího ohledání v.15 

pokračuje  v.14b  jednoslovnou  narážkou  hyha,   dále  rozvinutou  výrokem 

blízkým teologické argumentaci hyha rva hyha ve v.14a . 

mocném, moudrém i dobrém“. Nejde tedy ani o jeho „bytnost“. Červenka lituje, že nemá k  
dispozici nějaký výraz „vlastnější“, tj.  esenciálnější. Ale kdybych jej mohl oslovit, chtěl  
bych  mu  říci:  To  je  dobře,  bratře  seniore,  právě  nesubstančnost  označení  či  titulu  
HOSPODIN je zcela na místě.“ Srov. pojednání o místech, na nichž se vyskytuje pojem 
JHWH v rozličných překladech Starého zákona u G. Kittel, Der Name über alle Namen 
I., str. 37: „...an all diesen Stellen  nicht ein autoritärer Titel, sondern der „Name über alle  
Namen“, der Name JHWH, „Ich werde dasein“, steht...“ 

141Tak  např.  L.  Köhler,  Theologie  des  Alten  Testaments,  str.  22:  "Wenn  man  die  
philologische  Frage  nach  der  Bedeutung  des  Namens  Jahwe  stellt,  so  ist  zunächst  
nachdrücklich – und das gleiche gilt für alle Gottesnamen des AT – darauf hinzuweisen,  
dass  diese  philologische  Frage  nicht  auch  unmittelbar  eine  theologische  Frage  ist;  
vielmehr ist sie dies durchaus nur mittelbar."

142M.  Noth,  ATD,  str.  30: "Sollten  wir  es  also  in  diesen  Versen  mit  primärem  und  
sekundärem  Gut  zu  tun  haben,  so  müsste  man  wohl  die  einfachere  Aussage  für  das  
Ursprüngliche halten, also nicht in V.15 eine nachträgliche Erklärung von V. 14 im Sinne  
einer ausdrücklichen Deutung des ähjäh (ašär ähjäh) auf den Namen jahwäh verstehen,  
zumal V.14 einer solchen ausdrücklichen Deutung kaum bedurfte, sondern vielmehr die  
schlichte Namennnennung V.15 als ursprüngliche Antwort auf  die Frage am Ende von  
V.13 auffassen, wie denn in V.15b  mit dem Satz "Das ist mein Name für immer" auf die  
Frage in V.13 "Was ist sein Name?" zurückgegriffen wird.  V.14a wäre dann als Erklärung  
des  Jahwe-Namens  nachträglich  hinzugetreten  und  durch  V.14b,  der  wörtlich  den  
folgenden Satz vorwegnimmt, in den Zusammenhang eingefügt worden,  so dass sich im  
Anfang  von  V.15  schliesslich  die  Einschaltung  des  Wörtchens  "weiter"  empfahl.  Sollte  
danach V.14a (b) im Bestande der E-Erzählung literarisch sekundär sein, so könnte dieser  
Zuwachs doch schon ziemlich alt sein und auf eine vielleicht  noch ältere Tradition der  
Erklärung des Jahwe-Namens zurückgehen. In jedem Falle aber ist  V.14a (b), wie alt auch  
immer, von grosser Bedeutung als die einzige im Alten Testament überlieferte Erklärung  
des alttestamentlichen Gottesnamens."
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Podle  K.  Schmida,  zastánce  stupňovité  teorie  zjevení,143 odpovídá  

Hospodin na otázku v.13. výrokem v.14b, jímž je podnícena odpověď ve formě  

slovní hříčky ve v.14a. Oproti M. Nothovi však K. Schmid považuje  v.15 za  

poslední  článek  v  obšírnější  stati  navazující  na otázku  wmv-hm položenou ve  

v.13.144    

Mnou  přejaté  předpokládané  vrstvení jednotlivých veršů v textu Ex 3  

současně  ponechává   otevřený  prostor   pro  možnost,  že  na   v.13  mohl  

odpovídat  nejprve v.14, po němž v přímém sledu následoval v.15, což přesně  

odpovídá řazení veršů v dnešní podobě.145   Zástupcem tohoto pojetí je např. B.  

Jacob,  představitel  synchronního  přístupu,  který  ve  výrocích  v.14a  a  14b  

důrazně  odlišuje  jejich  dva  různé  adresáty.  Odpověď  v.14a   adresovanou  

Mojžíšovi,   interpretuje  jako  přímou   reakci  na Mojžíšovu otázku  wmv-hm.  

Adresáty výroku  hyha ve v.14b jsou  Izraelité,  zatímco výrok v.15 se obrací  

opět k Mojžíšovi.146

Tato  práce  se  však  bude  jednotlivými  sekvencemi  textu  zabývat  v  

obráceném  pořadí;   pojednání   bude zahájeno analýzou avízované dvojice  

pojmenování Boha ve v.15., načež bude následovat analýza v.14,   závěr dovrší  

v.13. 

143Tato teorie je předpokladem pro obhájení pojetí Ex 3 jakožto korekce Ex 6, v němž je  
zachyceno původní zjevení jména hwhy. K. Schmid, Erzväter und Exodus, str. 206 uvádí: 
„M.E.  Ist  dieser  überraschende  Befund  in  Ex  3,13-16  am  nächstenliegenden  und  
einfachsten redaktionsgeschichtlich aus der Berücksichtigung von E Ex 3,13-16 kennt die  
gestufte Offenbarungstheorie aus Ex 6,2f und versucht einen redaktionellen Ausgleich mit  
ihr. …"

144K.Schmid, Erzväter und Exodus, str. 206-207.
145S. Amsler, THAT,  str. 483.  Shodně srov. M. Bič, P. Pokorný, Co nevíš o Bibli, str. 67, 

či  B. Jacob, Das Buch Exodus, str. 66-67.
146B.Jacob, Das Buch Exodus, str. 66-67.
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Navzdory  nejednotnému  mínění  badatelů  ohledně  předpokládanému 

vzájemnému  navazování  jednotlivých  veršů v  rámci  inkluse  Ex  3,13-15, 

dosahují převážné shody při určování významu tetragramu hwhy, který  kladou 

do přímé souvislosti  s  interpretací  výroku  hyha hyha rva v.14;  oba verše se 

následně vykládají ujištěním v.12 &m[ hyha-yk.147 

Přesah na výrok v.12 &m[ hyha-yk mimo rámec inkluse pokračuje v linii 

lingvisticky  zdůvodněné  interpretace,  která  je  v  rámci  inkluse  v.13-15 

ohraničené použitím výrazu ~V odkázána na výklad neprůhledného tetragramu 

hwhy podobně neprůhlednou paronomastickou větou v.14a.   

V  inklusi  v.13-15  jsou  však  uvedena  také  jiná  označení/pojmenování 

Boha,  totiž   formule  “Boha  otců” ve  tvaru  “bůh  vašich  otců” sloučená  s 

formulí v jejím trojčlenném  tvaru. 

Tato  okolnost nás  přivádí  k  otázce,  do  jaké   míry   se  vyčerpávají 

interpretační  možnosti  analyzovaných  označení/pojmenování  výlučným 

zohledňováním jazykových předpokladů jejich tvarů.  

V  dalším  kroku  se  tážeme,  zda  je  ve  formuli  “Boha  otců” a  v  jejím 

tročlenném  tvaru  obsaženo  něco,  co  obsahově  odpovídá  či  doplňuje  ony 

neprůhledné tvary a výroky v inklusí  sevřeném v.14 a 15. Mají  snad  svůj 

nezastupitelný význam  pro porozumění, interpretaci tetragramu  nebo se jedná 

o nahodilou kumulaci různých pojmenování/označení Boha, která  plní spíše 

147Podle  mého soudu je  výstižnější  interpretovat  výrok  jako  ujištění  „vždyť/přece  budu s 
tebou“, tedy včetně uvozující částice „yk“. Srov. např. Werner H. Schmidt , Exodus, Sinai 
und Mose, str. 42 s výzvou nezbytného zohledňování kontextu výroku v.14  s výrokem 
„budu s tebou“ ve v.12 důrazně vymezuje proti interpretacím zohledňujícím případné jiné 
slovní základy než „hjh“ - „být/stávat se“. Doslova uvádí: „Dabei erfolgt die Ableitung, wie  
der Kontext (V.12: „ich werde mit dir sein“) bestätigt, nicht von Wortstämmen wie hwh  
„wehen“, „fallen/fällen“ oder „lieben“, sondern von hjh „sein/werden“. Diese Wurzel hjh  
geht wohl auf eine ältere, im Aramäischen (vgl. Dtn 26,5) bewahrte Form hwh zurück.“ .
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formálně  stylistickou  funkci?  Ve prospěch  významu formule  “Boha otců” 

uvedené ve v.15 mluví jednak její rozpoznaný formální a obsahový význam a 

jednak  její  opakování  mimo  rámec  inkluse  ohraničené  v.13-15.  Uvedení 

formule  jak  před  touto  inklusí  ve  v.4,  tak  po  tomto  ohraničení  ve  v.16 

odůvodňuje propojování výkladu textu jednak napříč narativním příběhem Ex 

3, nadto napříč jednotlivými knihami starozákonního podání.

5.2. Exkurz: Teorie vrstvení výroků 
V této  souvislosti  se nabízí  prostor  pro  krátké zamyšlení,  pátrající  po  

předpokládaném   prvotním  impulzu  vedoucím  k  pozorované  kumulaci  

nesourodých výroků, jimiž  se má ozřejmit identita hwhy, což je vlastní téma této  

práce.  Někteří  badatelé  pozorují  rozpor  mezi   sémantickým  kontextem 

jednotlivých  veršů  a  jejich  nenavazujícím  zasazením  ve  stávající  textové  

podobě. Vzniká přesvědčivá domněnka  původního pořadí veršů: na Mojžíšovu  

otázku  v.13,  následovala  odpověď  v.15,  později  byl  připojen  výrok  “ehje”  

v.14b a celá výpověď byla teprve v závěru dovršena posledním dodatkem, jímž  

byla ona neprůhledná teologická argumentace v.14a.

Připustíme-li  také  historickou  doložitelnost  vrstvení  právě  přiblíženého  

pořadí  veršů,  vyvstávají  hned  dvě  otázky:  jaký  byl  smysl  předpokládaného  

původního sdělení a co přimělo pozdější redaktory ke změně jejich pořadí? 

Původní  předpokládané  pořadí  postupuje  od  známého  “boha  otců”  

směrem k formuli pro nás nejednoznačně položené ve v.14a “ehje ašer ehje”.  

Položíme-li  si  ovšem  otázku,  čím  se  tento  “bůh  otců”  odlišuje  od  bohů  

ostatních  (pro)národů,  stává  se  neurčitost  formální  stránky  formule  v.14a  
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obsahově  zcela  určitou.  Tento  “Bůh  otců”  narozdíl  od  ostatních  bohů  JE 

(v.14b). Pozorujeme tudíž, že text reaguje na  etapu sebevymezení se lidu Izaele  

jako ctitelů tohoto Boha vůči okolním polyteistickým náboženstvím.

Ve věci pozdější redakce veršů se však mohl  pojem “ehje” v.14b a výrok  

“ehje ašer ehje” v.14a stát poněkud problematickým. Co bylo pro původního  

redaktora  živou  otázkou  vyznavače  “boha  otců”  vystaveného  přímé 

konfrontaci s bohy okolních (pro)národů, mohlo pro dalšího redaktora pozbýt  

na srozumitelnosti;  ten pak  v dějinně neodpovídající  situaci čelí   výroku o  

bezprizorním bohu “ehje”, který postrádá tradicí  blíže upřesněnou identitu.  

Takto pojímaný Bůh “ehje” mohl být pro další generace  cizorodým prvkem v  

již ustáleném “monoteistickém” náboženském systému. 

Napětí  v  podání  pak  mohla  nanejvýš  účinně  zmírňovat  pouhá  změna  

pořadí veršů tím, že se původní pojem “ehje” zasadil do přímého kontextu s  

dobře známým “Bohem otců”,  čímž byl  přece jen zřejměji  s  tímto  “Bohem 

otců”, přestože jen jaksi mezi řádky,  ztotožněn. 

 Nanejvýš  nápadně nahuštěné  neprůhledné používání  výroků o  Bohu a  

jeho pojmenování  “hwhy” včetně onoho neobvyklého znění  v.14 pak můžeme 

vnímat jako přímé svědectví procesu hledání kontinuity identity tohoto nově se  

prosazujícího “hyha”, který JE “jsoucí/stávající  se pro  svůj lid” s  “Bohem 

otců”. 

6. Formální výstavba v.14a hyha rva hyha
Výrok v.14a hyha rva hyha  M. Nothem považovaný za později připojenou 
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teologickou interpretaci,148  komentář právě “sdíleného”  jména Boha/Bohem 

zjeveného  Mojžíšovi  ve  v.15,  je  doplněn redukovaným výrazem  hyha149 ve 

v.14b, který zesílením usměrňuje  význam  nejednoznačného výroku hyha rva 

hyha ve  v.14a.  Současně  v  důmyslné  konstrukci  předpokládaných 

intertextuálních odkazů přemosťuje teologické rozšíření výroku hyha rva hyha 

v.14a a sebeoznačení “Boha”, totiž  hwhy ve v15.150  Významný podíl, který  na 

interpretaci textu v.14a nese výrok &m[ hyha-yk ve v.12, 151   jsme již zmínili.

Z  hlediska  gramatického  je  hyha  tvar  1.sg.m.  imperfekta  qalu 

odvozovaného  od  slovesného  kořene  hyh,  “stát  se,  být”.152 V  běžném 

148M. Noth, ATD 2, str. 30. 
149K. Schmid, Erzväter  und Exodus, str.  207 klade výrok „hyha“ v.14b těsně za otázku 

položenou ve v.13.  Cituji:  „Erst  die  zweite  Antwort  3,14b nimmt auf die  Frage  Moses 
bezug. Mose soll sagen: „ehje“ hat mich zu euch geschickt“ (3,14b) – damit wird die erste 
Gottesantwort 3,14a indirekt aktiviert, die ihrerseits auf 3,12 zurückschlägt.“. B.Jacob, Das 
Buch  Exodus,  str.  67 shledává  ve  výrazu  hyha zdůrazněné  ujištění,  ŽE  bude  člověku 
pomáhat a ŽE se mu bude osvědčovat: „Dir habe ich eine allgemeine und grundsätzliche  
gegeben, für sie und ihr gegenwärtiges Bedürfen ist nur erheblich und mag genügen, dass  
ich mich erweisen werde = „hyha“. Sage ihnen: Der Gott, der so von sich sprechen kann  
„Ich werde  es  sein,  Ich  komme“ hat  mich  zu euch  gesandt.  Dies  „hyha“ ist  also kein  
eigener und neuer Name (daher noch nicht das Wort „~v“), sondern das eine Wort soll  
noch  stärker  sein  als  die  drei  „hyha rva hyha“.  Denn  bei  ihnen  ist  stärker  betont  die  
Zurückweisung der Frage nach dem Wie. Jenes aber gibt absolut die Versicherung des  
Dass: Ich werde so sein!“

150M. Noth, ATD 2, str. 30. Naproti tomu Utzschneider, Atem, str. 59  popírá, že by se v 
textu mohlo jednat o odpověď na otázku po jméně Boha: „Die göttliche Antwort von Ex 
3,14 ist eben keine volle Antwort auf die Frage nach dem Namen Gottes“ a v dodatku  
objasňuje: „Im Erzählverlauf der vorliegenden Exoduserzählung gibt Ex 6,3ff mit seiner 
unverhüllten, menschlichem erkennen zugänglichen Kundgabe des Jahwe-Namens an Mose 
und die Israeliten eine erste Antwort auf diese Frage, im Geseamtkontext der Erzählung 
abschliessend beantwortet ist sie aber erst mit deren Ende, wo sich Jahwe als der Befreier 
und Retter Israels erweist“. (in: K. Schmid, Erzwäter und Exodus, str. 206, poznámka 
216).

151Werner, H. Schmidt, (Exodus, Sinai und Mose), str. 41: „Auch nimmt die Erläuterung  
des Jahwenamens V.14 die göttliche Ichrede V.12 „Ich werde (mit dir) sein“ auf, ja ist  
durch diese Verheissung wohl überhaupt erst angeregt.“ Podobně  na jiném místě, tentýž, 
str.  42:„Dabei  erfolgt  die Ableitung,  wie der Kontext  (v.12:  „ich werde mit  dir sein“)  
bestätigt ...“

152B.  Pípal,  Hebrejsko-český  slovník  ke  Starému  zákonu,  str.  44,  heslo  "hyh" uvádí 
následující výčet jeho českých ekvivalentů: "býti, dít se, chýlit se, mít, nahodit se, náležet,  
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mluvnickém užití biblická hebrejština  hyh ve významu spony od slovesa “být” 

vypouští;  funkcí jej nahrazuje nominální věta,153  někdy (zpravidla při zesílení 

důrazu na subjekt)  uvedená osobním zájmenem. Ve spojení verba hyh s jinými 

větnými členy a konstrukcemi se  jeho význam  tvárně modifikuje.154

Ve  výroku  textu  Ex  3,14b  hyha,  podobně  jako  ve   velice  neobvykle 

vystavěné  konstrukci  v.14a  hyha rva hyha stojí   radikály  hyh  v absolutně 

teologickém použití.155  Nadto  jsou  tradovány v  kontextu  ich-formy  hwhy.156 

Jedinou  relevantní  paralelu  takového exkluzivního   spojení  v.14a,  ovšem v 

negativním významu, nacházíme pouze u Oz 1,9. 

Obrat hyha rva hyha v.14a opomíjí charakteristický příklon starozákonních 

textů  nahrazovat absolutní  použití  verba  hyh častěji  užívaným spojením  ~[ 

hyh,157   přičemž  je   pozorovanou  proposicí  slovesa  dosaženo  očekávané 

zdůraznění významu vztaženého na cíl.158

Vedle  neobvyklého  užití  dubletního  tvaru  hyha ve  v.14a   prohlubuje 

rozpaky  vykladačů syntakticky nekorektní užití  relativa  rva.159 Jím založená 

nastávat, nastat, odbýt, podít se, přibýt, rozlít se, stát se, strhnout se, sestávat, vyskytnout  
se, vznikat, vzniknout". Srov. S. Amsler, THAT, Band I., str. 477.    

153S.  Amsler,  THAT, Band I.,  str.  478: "Zur  Bezeichnung  der  einfachen  Existenz  oder  
Identität einer Person oder sache ist im Hebr. Das Verbum hjh nicht nötig. Man verwendet  
den Nominalsatz."

154S. Amsler, THAT, Band I., str. 478: "Im Qal bedeutet hjh nicht nur "sein", sondern auch  
"werden,  wirken, geschehen,  sich  verhalten";  das  Verbum  verbindet  sich  mit  den  
verschiedensten Präpositionen, die dessen Bedeutung modfizieren..."

155S. Amsler, THAT, Band I., str. 479.
156S. Amsler,  THAT, Band I., str.  479. Srov.  Werner, H. Schmidt,  Exodus, Sinai und 

Mose, str. 41 interpretuje  tuto "Ichrede" jako  zaslíbení:  „Auch nimmt die Erläuterung  
des Jahwenamens V.14 die göttliche Ichrede V.12 „Ich werde (mit dir) sein“ auf, ja ist  
durch diese Verheissung wohl überhapt erst angeregt.“

157Běžné užití vazby je uvedeno např. ve zmiňovaném obratu “&m[ hyha-yk” (“budu s tebou”)  
ve v.12.;  srov. Joz 1,5; Sd 2,18; 1S 18,12.

158S. Amsler, THAT, Band I., str. 485.
159S. Amsler,  THAT, Band I.,  str.   484.. Rozpaků je  však ušetřen  B. Jacob,  Das Buch 
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“paronomastická vztažná věta”,160 posiluje  nezanedbatelný exegetický posun 

odlišného porozumění významu prvního a druhého hyha.161 Řetězec nápadností 

se rozrůstá  gramatickou a tradováním ustálenou zvukovou spodobou výrazu 

hyha v.14b a hwhy ve v.15.162 

6.1. Překlady a interpretace obratu  hyha rva hyha
Zmiňované vyšinutí z obvyklého syntaktického užití relativa rva ve výroku 

hyha rva hyha ve v.14a ve spojení s podobně nezvyklým zdvojením pojmu hyha, 

zakládají zdánlivě jen v nuancích se lišící  překlady; v důsledku však implikují 

nebývale  pestrou šíři  jejich teologických výkladů umocňovanou  již zmíněnou 

absencí paralel  textově syntaktického spojení výroku v.14a. Svébytná forma 

sebevýpovědi  hwhy ,  za  niž  se  považují  výroky  v.14a  a  v.14b,  však  není 

svévolná;  vyplývá  z   celkové  (vý)stavby textu  Ex  3,  přičemž,  jak  již  bylo 

zmíněno, zohledňuje zejména kontext v.12 &m[ hyha-yk.163 

Exodus, str. 65,  který uvádí bohatý výčet míst, na nichž se opakuje totéž sloveso v obou 
větách: „Darauf lautet Gottes Antwort „ehje ašer ehje“. Das ist ein Satz, in dem dasselbe  
Verbum als  Hauptsatz  vorangeht,  das  in  dem Relativsatz  mit  „ašer“  wiederholt  wird.  
Solcher Sätze gibt es eine ganze  Reihe: …. Dabei ist aber zu prüfen, ob der Modus in  
beiden Sätzen gleich oder verschieden ist und welche Zeitstufen gemeint sind."

160R.  Bartelmus,  HYH,  str.  229: "  ...ist  natürlich  die  schon  seit  längerem  weitgehend  
anerkannte syntaktische Bestimmung der zweiten Hälfte des Satzes als "paronomastischer  
Relativsatz" zu beachten ..."

161R. Bartelmus, HYH, str. 230, pozn. 19:  "Dass beide Hälften der Aussage nicht völlig  
gleich sind, hat schon SCHILD (1954) 301 richtig erkannt. Auch seine Einschätzung der  
zweiten Satzhälfte als Existenzaussage scheint mir im Prinzip richtig."   srov. S. Amsler, 
THAT, Band I., str. 484.

162Předpokládaná zvuková spodoba výrazu "hyha"  a výslovnosti "hwhy"  se však nevztahuje na 
češtinu,  která  tetragram  nahrazuje  výrazem  "Hospodin",  jak  jsme  již  uvedli  výše,  
odhlédneme-li od užívání v náboženské společnosti  Svědků Jehovových.   

163Werner, H. Schmidt, Exodus, Sinai und Mose, str. 41 upřesňuje: „V.13f. sind aber durch  
denselben Gottesnamen, die Einführung „Gott sprach zu Mose“ oder das Verb „senden“ -  
in den voraufgehenden Text des Elohisten eingebunden. Auch nimmt die Erläuterung des  
Jahwenamens V.14 die göttliche Ichrede V.12 „Ich werde (mit dir) sein“ auf, ja ist durch  
diese  Verheissung  wohl  überhaupt  erst  angeregt.“  Na  jiném  místě  se  W.H.Schmidt 
zmiňuje o nezbytnosti zohledňování jediného paralelního výskytu spojení „hyha rva hyha“ 
byť negativním významu v Oz 1,9. Okolnosti, jež jej  k tomuto názoru vedly,  komentuje 
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Interpretační  důrazy dělí  vykladače  v.14a   do  dvou  základních  skupin. 

Rozhodující  kritérium,  jež  je  rozděluje,  spočívá  v  pochopení  významu 

slovesného kmene  hyh,  které se přiklání  buď  ke  zdůraznění  jeho statického 

(rozumí  se  „nehybného“)  významu,  164 nebo    orientovanému  ve  směru 

vyjádření  dynamicky působivé  přítomnosti.165 

Jedni  proto považují  v.14a  za  “staticky”  orientovanou  výpověď  o 

existenci,  bytí  hwhy, zatímco  druzí,  zohledňující  zejména  předpokládaný 

dynamický aspekt sebevýpovědi  hwhy,  jej interpretují  především v souvislosti 

se zkušeností  dějinně jednajícího Boha hwhy.  

Svébytnou  třetí,  v  jednotlivých  aspektech   široce  roztříštěnou  skupinu 

vytváří vykladači, jejichž interpretace spoluzahrnují navzájem značně odlišné 

polohy. Primárně  jsou však vedeny intencí zdůraznit dynamičnost výpovědi 

svědčíčí o  působivé přítomnosti   hwhy. 

následovně: “Nach der mit recht gängigen Auffassung schwingt bei dem Verb „sein“ ein  
Verhalten  mit,  so dass  Gottes  Wirklichkeit  seine  Wirksamkeit  ist:  „dabei,  gegenwärtig,  
wirksam, tätig sein“ o.ä. dafür spricht nicht nur der Zusammenhang mit der Zusicherung  
„Ich werde mit dir sein“ (3,12; vgl. 6,7P), sondern auch deren Negation, die der Prophet  
Hosea (1,9) im Rahmen seiner Gerichtsbotschaft ausspricht. Allerdings kommt schon in  
jener Zusage der Gegenwart Gottes Ex 3,14 (durch  die Paronomasie)  ein Moment der  
Offenheit  und  Freiheit  zur Geltung,  das beim Propheten  in radikale Kritik  umschlägt.“ 
(tamtéž, str. 45)

164Srov.  základní vypovídací  intence   LXX  v Ex 3,14“o, on”.  Ve shodných intencích se 
vyjadřuje  L.  Köhler,  Theologie  des  dAlten  Testaments,  str.  24-25: "Was  bedeutet  
Jahwe? An Versuchen, ohne Rücksicht auf Ex 3,13-14 zu antworten, gebricht es nicht. Man  
hat dazu nichts zu tun, als die semitischen Wurzeln mit den drei Konsonanten h w h und  
ihren möglichen Spielformen durchzumustern, und kommt bei diesem  Verfahren sowohl  
auf  "den  Fallenden"  (den  heiligen  Meteorstein)  ...  Aber  es  ist  möglich,  unter  strenger  
Beobachtung  de  philologischen  Regeln  und  in  genauer  Analogie  zu  bekannten  und  
durchsichtigen  hebräischen  Nominalbildungen,  den  Namen  von  der  Wurzel  hwh  
herzuleiten; dann bedeutet er: Sein, Wesen, Leben, oder, denn solche Abstrakta sind dem  
Hebräischen wohl fern: der Seiende, der Lebendige ...".

165E. Jenni, THAT, Band I., str. 703.
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6.2. Teologické interpretace zaměřené na bytí hwhy

“Staticky” orientované interpretace výroku  v.14a hyha rva hyha a výroku 

hyha v.14b,  jsou ovlivněny helénistickým, zejména novoplatonským myšlením, 

pro  nějž  je  významné  soustředění  pozornosti  na  určování  bytí,  podstaty 

okolních  jevů.   Překlady formule  kořenící  v  řeckém myšlení  operují  pojmy 

“bytí, jsoucno” Boží. Vůdčí záměr tohoto přístupu objasňování výroku v.14a 

hyha  rva hyha  je  primárně  veden   úsilím  o  vyjádření  Boží  aseity.  Teprve 

sekundárně, ač ne nutně,  může být  rozšířen myšlenkou o jeho  jedinečnosti, 

jeho  věrnosti,  jeho  věčnosti,  či  jinými  charakteristickými  atributy  Boží 

“existence”.166 

Mezi  typické  překlady tohoto  “statického pojetí”  řadíme  zejména  LXX, 

která výrok Ex 3,14a překládá výrazem  “egw eimi o, on”. Doslovný překlad 

Českého studijního překladu Bible výroku v.14a uvedeného v LXX zní:  “Já 

166Výraz   „existence,  ev.  bytí“  je  s  ohledem na intence  interpretů tohoto směru namístě!. 
Obsahově  vhodný  výčet,  přestože  primárně  určený  pro  odlišný  kontext  objasnění 
argumentace, uvádí  W.H.Schmidt, Exodus, Sinai und Mose, str. 45:  „Im Anschluss an  
die griechische Übersetzung „Ich bin der Seiende“ bezog man Ex 3,14 gerne auf das Sein  
Gottes,  sei  es  seine  Aseität,  seine  Einzigkeit  im Gegensatz  zu den  Götzen  („der  allein  
Seiende“) oder sein Einssein mit sich seine Treue bzw. Ewigkeit (vgl. Ex 3,15).“ Rozhodně 
odmítavé stanovisko vůči takto orientovaným interpretacím v.14 uvádí M. Balabán, Kvete-
li vinný kmen, str. 18: „Bůh (Elohím, JHVH) není hebrejskému myšlení „bytím o sobě“  
(per se), jak se s tím setkáváme v řeckém prostředí. Je naopak vždy „bytím pro člověka“,  
„pro mne“, „pro svět“. Proto se „Bůh“, o kterém nelze říci „Pán můj a Bůh můj“, můj  
Stvořitel  a  můj  Zachránce,  stává  pouhou  modlou,  idolem,  ohavností.Neznamená  nic.“ 
Problematické  porozumění  výroku  podle  něj  koření  v  odlišnostech  hebrejského  a 
helénistického  (rozuměj  platónského)  myšlení.  Opřen  o  C.  Tresmontanta  pokračuje:  „S 
trochou nadsázky řečeno mají platonismus a hebrejské myšlení společnou optiku v názoru,  
že „smyslové  skutečnosti  jsou  ...  znamení,  která ...  vedou k nazírání,  ke kontemplaci“.  
Platónský  zorný  úhel  ovšem  dává  smyslovému  konkrétnu  jiný  ontologický  statut:  „V  
platonismu  je  podíl  smyslové  skutečnosti  na  idejích  založen  an  úpadku.  Smyslová  
skutečnost  je  sice  obraz,  ale  jen  stín  srozumitelné  ideje...“.  Oproti  tomu  v  biblickém  
vesmíru je smyslová skutečnost „zároveň bytí i  znamení“ (Claude Tresmontant,  Bible a  
antická tradice)“. 
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jsem Jsoucí/ten jsoucí”;  redukovaný výraz v.14b překladá “Jsoucí”.167 

V  němčině   se   vliv   LXX projevuje  překladem  v.14a:  “Ich  bin  der  

Seiende”. 168 Zkrácený výrok: “der Seiende” ve v.14b  je vztahován na onoho 

“immer  Seiende”,  (pro)vždy  neproměnného,  věčného  Boha.169 Objasňující 

komentář nezaměnitelně odkazuje  na samotné počátky dějin výkladu dotčené 

pasáže Ex 3,13-15 situovaných právě do prostředí řeckých spekulací o bytí.170 

6.3. Interpretace orientované na jednání hwhy

Druhá skupina  badatelů  s  ohledem na   význam slovesa  “hyh”  v  jiných 

textech Starého zákona upouští od substantivního výkladu a  interpretuje jméno 

167Bible. Český studijní překlad, str. 80, poznámka t9 k Ex 3,14.
168W.  Zimmerli,  Grundriss  der  alttestamentlicher  Theologie,  str.  14:  "LXX  mit  ihrer  

Übersetzung ego eimi ho on "Ich bin der Seiende" ist hier vorangegangen und hat die  
verbale Formulierung in das nominale  Part.  umgesetzt  und nach griechischem Vorbild  
einen ontologischen Seinsbegriff aus Ex 3,14 herausgehört. Man hat dessen Ungemässheit  
im Bereich at. Denkens aber wohl empfunden und darum weitergefragt, ob  hyh hjh nicht  
richtiger als "wirksam sein" (Ratschow), als "da sein, gegenwärtig sein" (Vriezen), "mit  
jemandem sein" (Preuss) zu verstehen sei."

169 G. Kittel,  Der Name über alle Namen I., str. 31 se táže:  “Ihre Übersetzung lautet:  
“´Ich bin der Seiende´... So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: “Der Seiende hat mich zu  
euch gesandt´.” Ist also der Gott  Abrahams, Isaaks und Jakobs der “(immer) Seiende”, der  
Unwandelbare,  der Ewige? Der grosse jüdische Philosoph Moses  Mendelssohn hat unsere  
Textstelle so verstanden und daher den Gottesnamen mit “der Ewige” für das deutschprachige  
Judentum übersetzt. Er hat damit eine Übersetzung aufgenommen, die schon vor ihm Calvin 
gebrauchte und die seit 1588 in der Genfer Bibel verwendet wird. Gott ist der Ewige, sich  
gleich Bleibende, Unwandelbare. Auf ihn sind die Attribute übertragen, die die Griechen dem  
“immer Seienden”, dem Sein selbst, zuschrieben. Doch ist die Antwort Gottes in 2. Mose 3,14  
in diesem philosophischen Sinn gemeint?”
170R. Bartelmus, HYH, str.  226:  "Die Auslegungsgeschichte beginnt  hier – wie so oft  –  

bereits mit der deutenden Übersetzung in der LXX “egw eimi o, on”, die die stelle damit im  
Sinne der griechischen  Seinsspekulation  interpretiert  hat."  Srov.  M. Balabán,  Kvete-li 
vinný kmen, str. 386: „...jen s principiálními obtížemi lze koncedovat větu, že „Bůh je“,  
která v dnešním, konvenčním užití zní fatálně předmětně a odcizuje člověka biblické zvěsti  
o dynamickém nepředmětném Bohu putujícího lidu Božího. Pokud užíváme tohoto „je“,  
pak je nutno je chápat nikoli ontologicky, nýbrž v dynamickém aktualistickém pojetí, tedy v  
biblicko-starozákonním smyslu, kde „býti“ (h-j-h) znamená stávati se. Bůh není, Bůh se  
stává (srov. E. Rádl).“ 
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hwhy v  dynamickém smyslu,  v němž a z něhož mluví sám živoucí Bůh,171 v 

němž ke slovu přichází  stávání se  a “skutkování”172 Boží překračující pouhé 

ustrnutí  na  postižení  neměnnosti  Božího  bytí,   dějinně  jednající  moc,  jím 

iniciovanou působivou přítomnost, která dějinám vtiskuje  smysl a vede je k 

cíli.

V naznačené intenci pracuje s biblickým textem již M. Luther, který  výrok 

v.14a překládá: “Ich werde sein der ich sein werde”; výrok v.14b  “ich werds  

sein”.

Zürcher Bibel v.14a uvádí: “Ich bin, der ich bin” a následující část v.14b: 

“Der “ich bin” hat mich zu euch gesandt.173 

B.W. Eichrodt překládá v.14a shodně jako Zürcher Bibel: “Ich bin, der Ich  

bin”;174  současně  však  dodává  slova  ujištění  o  skutečné  a  opravdové 

přítomnosti,  připravenosti  konat.  Významnou  roli  v  této  interpretaci  hraje 

angažované dosvědčování zkušenosti mluvčího výroku s touto pomocí.

Překlad v.14a:  “Ich bin, der ich bin”  uvádí také  M. Noth.  Narozdíl od  

většiny  interpretů  však  odmítá  zohledňování  domnělého kontextu  s  výrazem 

hyha ve v.14b, což je srozumitelné,  připomeneme-li  si,  že výrok  hyha v jeho 

pojetí  plní  funkci pouhého redakčního přechodu k v.15.  Podle jeho mínění 

171G.  Kittel,   Der  Name  über  alle  Namen  I.,  str.  35:“Da  der  Name  Gottes  im  Alten  
Testament...weil in ihm und aus ihm der lebendige Gott selber spricht....“ .

172M. B. Hebrejské myšlení, str. 11. Podobně viz G. Kittel, Der Name über alle Namen I., 
str. 31: „Denn in dem „Ich werde sein“ kommt etwas Dynamisches, ein Werden und Wirken  
Gottes zum Ausdruck“.

173G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 30.
174B.W.Eichrodt, AT str. 88:  „Ich bin, der Ich bin´, d.h. Ich bin wirklich und wahrhaftig  

da, bin bereit zu helfen und zu wirken, wie Ich es von jeher war.“  Srov. G. Kittel, Der 
Name über alle Namen I., str. 32.
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musí  být  výrok  v.14a   hyha  rva  hyha srozumitelný  sám  ze  sebe.175  Jako 

rovnocennou  variantu  uvedeného  překladu  v.14a  dále  uvádí  shodně  s  M. 

Lutherem  “ich werde sein, der ich sein werde”. Posunem překladu v.14a do 

futura zdůrazňuje Noth  dvojí aspekt výpovědi:  jednak úmysl Boha jednat v 

dějinách jeho lidu a jednak podtrhuje výpověď o Boží neurčitosti, ve smyslu 

“jsem něco; ale to se teprve osvědčí, co jsem”.176  

Ve  shodných  intencích  jako  Zürcher  Bibel,  B.W.Eichrodt  či  M.  Noth 

interpretuje obrat v.14a také autorská dvojice  M. Bič a  P. Pokorný. Překlad: 

“Jsem,  který  jsem” zasazují  do  bezprostředního  kontextu  ujištění  o  Boží 

přítomnosti.  Předpokládáný interpretační záměr výroku v.14a však nezesilují 

obvyklým odkazem na    výrok “budu s tebou” ve v. 12, nýbrž na  výrok  “jsi 

175M. Noth, ATD, str. 31: "Hier wird nun also der Gottesname erklärt in dem Sinne: "Der,  
von dem die Aussage gilt ´Ich bin, der ich bin´." Diese Aussage ist nicht einfach ersetzbar  
durch das kurze "ich bin". Denn V.14b, wo das ähjäh ašär ähjäh von V.14a zu einfachem  
ähjäh verkürzt erscheint, ist nach dem oben Gesagten vermutlich nur eine redaktionelle  
Überleitung zu V.15 und in keinem Falle eine authentische Interpretation von  V.14a. Das  
Satzgefüge ähjäh ašär ähjäh = "ich bin,  der ich bin" muss also aus sich selbst heraus  
verstanden  werden.  Es  lässt  verchiedene  Erklärungen  zu,  zwischen  denen  eine  sichere  
Entscheidung kaum möglich ist. Nur die Auffassung, dass mit diesem Satzgefüge auf die  
Bitte um Namennennung eine Antwort verweigert oder eine ausweichende Antwort gegeben  
werde, ist schwerlich haltbar."  Podobně   Werner, H. Schmidt, Exodus, Sinai und Mose, 
str.  43:  “Demnach  scheint  sich  im  Eigennamen  Jahwe  die  ursprüngliche  Sprachform  
erhalten zu haben.“

176M. Noth, ATD, str. 31:  "Das Satzgefüge ähjäh ašär ähjäh = "ich bin, der ich bin", das  
man ebenso auch futurisch übersetzen kann "ich werde sein, der ich sein werde", ohne dass  
das einen  sehr wesentlichen  Unterschied bedeutet,  da es in  jedem Falle  von dem Gott  
ausgesagt  wird,  der  nunmehr  in  der  Geschichte  Israels  handeln  will,  will  nach  
hebräischem   Sprachgebrauch  irgend  etwas  nicht  näher   zu  Bestimmendes  aussagen.  
Dabei  ist  die  reine  Unbestimmtheit  ("ich  bin  irgend  jemand")  hier  vielleicht  weniger  
gemeint, eher schon jene Unbestimmtheit, bei der etwas bestimmt in das Auge Gesatztes  
nicht ausgesprochen werden soll ("ich bin etwas; aber es wird sich erst noch erweisen, was  
ich bin"). Am wahrscheinlichsten aber soll wohl jene Unbestimmtheit ausgedrückt werden,  
die eine Fülle von Möglichkeiten offen lässt ("ich bin, so viel ich sein will"). Mögen diese  
verschiedenen  Nuancen  in  dem  kurzen  Satzgefüge  miteinander  enthalten  und  je  nach  
Umständen so oder so aus ihm herausgehört worden sein, wichtig ist in jedem Falle die  
Tatsache,  dass  das  Verbum  hjh  im  Hebräischen  nicht  das  reine  "Sein",  das  reine  
"Existieren" ausdrückt, sondern ein "Wirksam-Sein"; und im vorliegenden Falle ist damit  
gewiss ein "Wirksam-Sein" gemeint, das nicht irgendwo sich abspielt, sondern in der Welt  
der Menschen in Erscheinung tritt, und zwar in erster Linie in der Geschichte Israels."
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můj” v Iz 43,1,177 jímž je citelně zesílen  aspekt aktualizované Boží přítomnosti 

ve vzájemném  obecenství.

Na trvalou   potenciální možnost  míjení se jazykové a teologické intence 

výpovědi poukazuje  L. Köhler, který obrat v.14a překládá:  “Ich bin, der ich 

bin” a výrok v.14b: “Ich bin”. Přes  zdánlivou formální blízkost obou výroků 

je hodnotí  jako dvě zcela odlišné výpovědi.178  Odmítá jakékoli interpretace 

výroků,  jež  by do jejich  interpretace  vkládaly cokoli  z  filozofického  ducha 

vzdálenému starozákonnímu myšlení.      

Hodně volnou interpretaci se silným vyznavačským důrazem nabízí  H.W. 

Wolff:   “Ich erweise mich als der, der ans Werk geht”179  či obdobně :  “Ich 

verweise mich als der, der sich erweist”;  “Ich bin (wirksam als) der, der ans  

Werk geht.”180         

W.H.  Schmidt výrok  překládá  “Ich  werde  sein,  der  ich  sein  werde”, 

přičemž jej klade do přímé souvislosti s výrokem “budu s tebou” ve v.12, díky 

177M. Bič, P. Pokorný, Co nevíš o Bibli, str. 67: "Slyšíme v těchto slovech  ujištění o přímé  
bezprostřední přítomnosti Boží. Jsem tam, kde trpíš, jsem tam, kde klesáš a voláš o pomoc,  
jsem při tobě vždy a všude, vím o tobě, "jsi můj" (Iz 43,1). Toto ujištění měl Izrael slyšet v  
Egyptě, v této jistotě ho měla utvrdit jeho záchrana při přechodu moře, s touto zárukou měl  
projít pouští".

178L. Köhler, Theologie des Alten Testaments, str. 24: "Zunächst fällt auf, dass der Name  
Jahwe hier nicht auf eine, sondern auf zwei Weisen gedeutet wird. Denn "Ich bin, der ich  
bin" und "Ich bin" ist nicht dasselbe. Und was bedeuten diese beiden Deutungen? Heisst  
"Ich  bin"  soviel  wie  der  Wirkliche?   Heisst  "Ich  bin,  der  ich  bin"  soviel wie  der  
Immergleiche, der  Ewige (diese Deutung hat das Judentum sich zu eigen gemacht), oder  
soviel wie: wer ich bin,  das wird sich an meinen Taten erweisen,  oder soviel  wie: der  
Unnennnbare?  Alle diese Auffassungen wollen als möglich erschienen; keine von ihnen  
lässt sich als besonders wahrscheinlich dartun; jede von ihnen schmeckt nach einem dem  
AT fremden philosophierenden Geist; alle  finden  sich nur einmal,  und an keiner  Stelle  
kommt das AT auf dieses "Ich bin,  der ich bin" oder "Ich bin" zurück.  So bleibt  diese  
Deutung von Jahwe singulär und sonderbar, und niemand wagt mehr, mit ihr zu arbeiten."

179Hans Walter Wolff, Jahwe und die Götter, in EvTh 29, 1969, S. 397-416, S.399f. in:  G. 
Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 32.

180Hans Walter Wolff, Bibel. Das Alte Testament. Eine Einführung in seine Schriften und in 
die Methoden ihrer Erforschung (Tth7), 1975, S. 26. in:  G. Kittel, Der Name über alle 
Namen I., str. 32.
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němuž je podnícena  intence zaslíbení této  Ich-rede  hwhy.181 

R. Rendtorff  vlastní překlad: „Ich werde sein, der ich sein werde“ totožný 

s překladem W. H. Schmidta doplňuje variantou přejatou od M.Bubera:  „Ich 

werde dasein als der ich dasein werde“.182  

Obrat v.14a je podle  R. Bartelma  možné  překládat výlučně jako:  “Ich 

werde sein, wer immer ich sein werde”, přičemž každá z obou polovin obratu 

plní  jinou  funkci.  První  polovina   výpovědi  zahrnuje  moment  neurčitosti 

klasifikace, zatímco druhá  vypovídá o existenci.183   

Na  Bartelmovu  správnou   interpretaci184 v.14a  se  přímo  odvolává  G. 

Fischer. Od něj doslovně přejaté  znění v.14a: “Ich werde sein, wer immer ich  

sein  werde”;  doplňuje  formulí  “Ich-werde-sein”,  jíž  interpretuje   v.  14b.185 

Oba výroky v.14 společně s v.15 klasifikuje jako ujištění.186     

181Werner, H. Schmidt, Exodus, Sinai und Mose, str. 41: „Auch nimmt die Erläuterung  
des Jahwenamens V.14 die göttliche Ichrede V.12 „Ich werde (mit dir) sein“ auf, ja ist  
durch diese Verheissung wohl überhaupt erst angerecht.“ 

182R. Rendtorff, Theologie des AT, Ein Kanonischer Entwurf, str. 37:  „ Gottes Antwort  
ergeht in drei Schritten, und erst im dritten ist es eine wirkliche Antwort: „Jhwh, der Gott  
eurer Väter ...  das ist mein Name“ (V.15).  Dem geht  aber eine andere Antwort Gottes  
voraus (v.14): ´ehjeh ašer ´ehjeh „Ich werde sein, der ich sein werde“, oder „Ich werde  
dasein als der  ich dasein werde“ (Buber).  Dies ist  kein Name; es  ist  aber  auch  keine  
Aussage darüber, wer oder wie Gott  ist, wie es die Septuaginta verstanden hat: “egw eimi 
o, on” „Ich bin der Seiende“. Vielmehr wird hier wieder aufgenommen, was Gott vorher zu  
Mose gesagt hat: „Ich werde mit dir sein“ /´ehjeh ´immák V.12/. Und so soll er es auch an  
die Israeliten weitergeben: Der euch zusagt: „Ich werde sein“, d.h. ich werde mit euch  
sein, der hat mich gesandt. Hier erscheint das ´ehjeh fast wie ein Name, und so klingt es  
auch bei Hosea nach: „Ihr seid nicht mein Volk, und ich bin nicht euer ´ehjeh“ /1,9/.“ 

183R. Bartelmus, HYH, str. 232: " ...die Fügung hyha rva hyha syntaktisch eindeutig als  
Kombination  einer  klassifizierenden  und  einer   Existenzaussage  mit  dem  Zeitbezug  
"Zukunft" beschrieben werden kann, wobei der Vordersatz durch durch die Kombination  
mit  dem paronomastischen  Relativsatz  ein  Moment  des  Unbestimmten  erhält.  Der  Satz  
kann dann aber auch eindeutig übersetzt werden und besagt nichts anderes als: "Ich werde  
sein, wer immer ich sein werde".

184G. Fischer, Jahwe unser Gott, str.15: "Für die Rechtfertigung dieser Übersetzung ist auf  
R.BARTELMUS, ...zu verweisen. Er sieht im Hauptsatz (erstes hyha) den Sachverhalt der  
Klassifikation un im Relativsatz eine Existenzaussage."

185G. Fischer, Jahwe unser Gott, str. 8.
186G. Fischer, Jahwe unser Gott, str. 50.

88



 

Na  překlad  či  interpretaci  v.14a  programově  rezignuje J.  Gh.  Gertz; 

zatímco obrat    hyha ve v.14b  překládá shodně s Barthelmem:  ”ich werde 

sein”.  Paronomastickou větnou kontrukci v.14a hodnotí  jako grafickou šifru 

zpravující  o  bytí  božstva.  Forma  této  šifry  vhodně  instruuje  ohledně 

přiměřeného  zacházení  se  jménem.  Těsné  sepětí  v.14b a  v.15  hodnotí  jako 

efektivní způsob sdělení jména Hospodinova, aniž by se současně vystavovalo 

zneužití. 187     

 

Značně odlišnou interpretační pozici zastává  Ch. Dohmen, který  spojení 

v.14a  hyha rva hyha překládá jako  “der Ich-bin-da”188 či  “Ich (bin) ich”.189 

Zejména druhý z obou  jím  objasňovaných obratů upomíná spíše na “staticky 

orientovanou výpověď o Boží  existenci”.  Z celkového kontextu je však bez 

dalších  pochyb  patrná  jednoznačně  preferovaná  souvislost   s  “dynamicky 

orientovanou  výpovědí”  o  působivé  Boží  přítomnosti.  Zjevení  “vlastního 

jména” Boha v Ex 3 klade do přímé souvislosti s událostí obnovení smlouvy 

líčené v Ex 34,5-7, v níž teprve shledává vlastní “obsah” Božího zjevení. Do 

přímého kontrastu staví výpovědi poplatné antickému pojetí Božího jména a 

zvláštnost  izraelské  víry  v  Boha,  která  narozdíl  od  prve  jmenovaným 

187J.Ch.Gertz, Tradition, str. 298 svou osobitou interpretační pozici komentuje následovně: 
"V. 14A steht  demnach nicht in Spannung zu V. 15,  ist weder Nichtbeantwortung oder  
explizite Verweigerung der Antwort, sondern eine vorangestellte Unterrichtung über das  
Wesen der sich offenbarenden Gottheit und dami auch über den angemessenen Umgang  
mit  ihrem  Namen.  ...Ihr  folgt  in  V.  15  die  auf  diese  Weise  nachhaltig  vor  
Missverständnissen  geschützte  Mitteilung  des  Namens  Jahwe.  Nicht  auszuschliessen  ist  
endlich,  dass  zwischen  der  Wesensaussage  in  v.  14  und  der  Negation  der  
nationalreligiösen Heilstradition in Hos 1,9 ein traditionsgeschichtlicher Zusammenhang  
besteht.  Die  Endredaktion  hätte  in  diesem  Fall  Traditionsgut  positiv  rezipiert,  dessen  
Spuren sich ausser in Hos 1,9 ...noch in den Aussagen über Jahwes Selbstoffenbarung in  
Ägypten nach Ez 20 (vor dem Volk; vgl. V. 5.9) und P (vor Mose) in 6,2 finden."

188Ch.Dohmen, Das Buch der Bücher, str. 89
189Ch.Dohmen, Das Buch der Bücher, str.
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výpovědím o “existenci” snese odpověď ve formě hádanky. 190     Na  jiném 

místě  uvádí Ch. Dohmen znění v. 14a ve shodné podobě jako je tomu u R. 

Rendtorffa  či  W.  H.  Schmidta,  tedy  “ich werde sein,  der  ich  sein  werde”. 

Podobně  jako  v  prve  uvedeném vlastním  interpretačním překladu  také  tuto 

variantu překladu doplňuje pro něj charakteristickým odkazem na Ex 33-34, 

jímž se má teprve ozřejmit význam zjevení jména. Mimo tuto první obsahově 

interpretující souvislost jmenuje také Ex 6,2, díky němuž předpokládá dosažení 

jisté jasnosti ve vztahu k Božímu jménu.191          

W. Zimmerli sice překládá obrat v.14a: “Ich bin, der ich bin”; vztahuje jej 

190Ch.Dohmen, Das Buch der Bücher, str. 89-92: "Die Erklärung dieses Namens als "der  
Ich-bin-da" ist mehr ein Rätsel als eine Antwort, offen für vielerlei Deutungen, sodass z.B.  
die griechische  Übersetzung  daraus "den  Seienden"  macht,  was gut  in  die griechische  
Philosophie passt. Gott wird durch diesen "Namen" nicht greifbar und verfügbar, anders  
als es sonst mit Namen der Fall ist: Hier verleiht die Kenntnis des Namens keine Macht  
über  das  Wesen.  Dennoch  ermöglicht  die  "Namensoffenbarung"  eine  enge  Beziehung  
zwischen  Mose  und  Gott,  die  für  das  nun  Folgende  auch  notwendig  ist.  Die  
Namensoffenbarung  wird  aber  erst  in  Ex  34,5-7  vollendet,  wenn  im  Zuge  der  
Bundeserneuerung  der  eigentliche  "Inhalt"  der  Gottesoffenbarung  mitgeteilt  wird." 
Podobně se vyjadřuje i na jiném místě: "Eine inhaltliche Füllung der Namensoffenbarung  
anhand von  Ex 3,14  mit  Hilfe  des  dort  genannten  hebräischen  Verbs hajah,  das zwar  
"sein" als eine Art Hilfsverb im Satz eine Funktion übernimmt, aber nicht im Sinne von  
"existieren" o.ä. zu verstehen ist, gelingt nicht. Es bleibt das Rätsel "Ich (bin) ich" (´Ehje  
ascher ´Ehje) – eine Wendung, die auf Ex 34,6 vorausverweist, wo wörtlich "JHWH ist  
JHWH" steht und dann eine nähere Bestimmung Gottes folgt ...Im Gegensatz zu den vielen  
"sprechenden", d.h. eine klare Bedeutung und Zuständigkeit ausdrückenden Götternamen  
der Antike zeigt  sich hier eine Besonderheit  des israelitischen Gottesglaubens."  in:  Ch. 
Dohmen, str. 91.

191Ch. Dohmen,  Exodus, str. 114-115: "Nach der Gotteserscheinung beim Dornbusch will  
Mose von Gott wissen, was er auf die Frage der Israeliten nach seinem Namen antworten  
soll. Gott antwortet Mose mit dem berühmten "ich werde sein, der ich sein werde" (hyha 
rva hyha), um kurz darauf sogar in der Kurzform zu sagen: "´ich werde sein´hat mich zu  
euch  gesandt"  (Ex  3,14).  Der  Gottesname JHWH fällt  in  diesem Zusammenhang  noch  
nicht, wird aber indirekt umspielt. Doch noch im weiteren Kontext der Moseberufung wird  
Klarheit  in  Bezug auf den  Gottesnamen erreicht,  wenn Gott  zu Mose spricht:  "Ich  bin  
JHWH,  Abraham,  Isaak  und  Jakob  bin  ich  als  El-Schaddaj  erschienen,  aber  meinen  
Namen  JHWH  habe  ich  ihnen  nicht  offenbart"  (Ex  6,2f.).  Welche  Bedeutung  der  
Namensoffenbarung zukommt, lässt sich in Ex 33,19-34,5ff. erkennen, denn dort steht sie  
im  Mittelpunkt  der  Bundeserneuerung  nach  der  Sünde  mit  dem  goldenen  Kalb.  Die  
Kundgabe des Gottesnames JHWH findet hier ihre Ausdeutung in der Beschreibung der  
Wirkweisen dieses Gottes als barmherziger und gnädiger Gott."
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však, stejně jako Ch. Dohmen k Ex 33,19, v němž shledává příhodnou paralelu 

jak z hlediska formální syntaktické výstavby, tak z hlediska obsahového. Vedle 

této paralely uvádí výrok v.14a do kontextu s Gn 32,30. Pojmenovatelnost  hwhy 

považuje za základní předpoklad jeho prezence.192

 

6.4. Intepretační preference 

Překlady skupiny badatelů orientované na  dynamický aspekt interpretace 

výroku  hyha  rva  hyha v.14a  osobitým  způsobem  obohacují  židovští 

komentátoři,   přihlížející ke specifickým  aspektům působivé přítomnosti  hwhy 

v dějinách synů Izraele, Božího lidu.

Pro  pozdní  židovskou  tradici  je  v  interpretaci  formule  Ex  3,14 

charakteristické zdůraznění  věčnosti  Boží, jejíž základní obrysy shledáváme 

již  ve výše  uvedeném překladu  LXX :   “egw eimi o,  on”.   Zatímco LXX 

interpretuje  intenci výroku v.14b:  “o, on” ve smyslu   “(pro)vždy jsoucího”, 

věčného,  neproměnného, zachovávají si židovská pojetí v pojmu “věčnosti” 

aktivní charakter existence  odvozované od verba hyh.193

192W.  Zimmerli,  Grundriss  der  alttestamentlicher  Theologie,  str.  14-15: "Der  Name 
Jahwe will hier aber nicht vom isolierten Verb  hyh hjh, sondern von der Redefigur: "Ich  
bin, der ich bin" her gedeutet sein. Diese ist mit dem herrischen: "Wem ich gnädig bin,  
dem bin ich gnädig und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich" von Ex 33,19 zu  
vergleichen.  In  dieser  Redefigur  schwingt  die  souveäne  Freiheit  Jahwes  mit,  der  sich  
gerade auch da, wo er sich in seinem Namen enthüllt, doch nicht einfach greifen lässt und  
dem Menschen zuhanden ist. Auch die Zurückweisung der Frage nach dem Gottesnamen  
von Gen 32,30: "Was fragst  du mich nach meinem Namen?"  will beachtet  sein.  Jahwe  
bleibt nach der Aussage von Ex 3,14 gerade da, wo er sich in seinem eigentlichen Namen  
nennbar macht und den Namen dem Menschen offenbart, der Freie, der nur in der Freiheit  
seines Sich-selbst-Vorstellens richtig verstanden ist."

193S. Amsler, THAT, Band I., str. 485: "Auch da, wo die Ewigkeit betont wird behält also  
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S uvedenou intencí je obsahově totožná rozšířená interpretace  Targumu 

Jonathana Ex 3,14: “Ich bin es, der ich war und sein werde”. 

Jinou formulaci uvádí Targ. Jon.  do přímé souvislosti s Iz 43,10f a Iz 44,6, 

v nichž DeuteroIzajáš polemizuje  proti slabosti (bezmocnosti)  bůžků (model) 

a odtud výrok interpretuje:   “Ich bin der, welcher ist und war, und ich bin der,  

welcher sein wird, und es gibt keinen andern Gott ausser mir”. 

V  Targumu  Jonathana  k  Ex  3,14a  nacházíme  také  výklad  formule  ve 

smyslu tvůrčí (tvořivé) aktivity Boží odpovídající intenci Ž 33,9: “ der welcher 

sprach, und der Welt entstand, er sprach, und das All existierte”, v němž je 

zdůrazněna tvořivá (tvůrčí) moc slova ve specifickém židovském pojetí.194 

Se  zmínkou  o  prosazení  interpretace  Targumu  Jonathana  k  Ex  3,14  v 

intencích tvořivé (tvůrčí) moci slova koresponduje  pojetí M. Balabána, který 

upozorňuje  na  asonanci vzniklou  trojím   po  sobě  následujícím   “a”  v 

sebezjevující  se formuli  v.14a  hyha rva hyha.  Tato skutečnost jej  přivádí  na 

možnou  souvislost  s   významen  připisovaným  pořadí  písmen  v  hebrejské 

abecedě. Výrok v.14a,  po stylistické stránce aliterace, může v této souvislosti 

interpretovat  myšlenku   nového  počátku. Vlastní  interpretační  záměr 

odůvodňuje tím,  že  “a” jako první  písmeno  hebrejské   abecedy předjímá  a 

interpretuje  zprávu o stvoření, neboť na počátku stávajícího textu celé  Tóry, 

její   první  větu #rah taw  ~ymvh ta ~yhla  arb tyvarb zahajuje  teprve  druhé 

písmeno abecedy “b”.195 

die im Verbum hjh enthaltene Auffassung von der Existenz einen aktiven Charakter."
194S. Amsler, THAT, Band I., str. 485.
195V  podobném  duchu  B.  Jacob,  Das  Buch  Exodus,  str.  67:  „Wenn  Gott  auch  den  

versteckten  Sinn  zurückweist,  wird  doch  der  buchstäbliche  nicht  ignoriert  und  
ordnungsgemäss darauf eine Antwort gegeben.“ O záměru  Bible orientovaném zejména na 
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Proti předpokládanému užití  hyh v hifílu, kterým by měla být gramaticky 

vyjádřena intence stvoření, se však s výhradami staví  W.H. Schmidt,  odkazem 

na obecně ustupující tendenci výpovědí o stvoření ve starozákonních textech.196 

6.5. Syntetické hledisko
 Překlad   hebrejského  textu  Ex  3,14a  a  v.14b,  jímž  je  zachycena 

plnohodnotná syntéza obou interpretačních hledisek,  předložili F. Rosenzweig 

a M. Buber. Výrok v.14a   překládají: “Ich werde dasein, als der ich dasein  

werde”. Obrat v.14b pak interpretují jako “ICH BIN DA”. 

Jimi položený důraz na dějinně konající bytí Boží197  záměrně podtrhuje, že 

jde jak ve výpovědi v.14a, tak v jeho redukované podobě v.14b, o Boží bytí 

nějakého “Bytí k dispozici pro (někoho)” osloveného. Konstrukcí “Bei-ihnen-

dosvědčení Boha jeho stvořitelskými skutky mluví také R. Rendtorff, Theologie des AT 
II., str. 159: "Die Bibel spricht von Gott – buchstäblich vom ersten bis zum letzten Vers.  
/Dies gilt für den hebräischen Kanon ebenso wie für den der christlichen Bibel./ Aber Gott  
ist  kein  "Thema"  der  Bibel.  Gott  ist  in  der  Bibel  ständig  gegenwärtig;  er  ist  der  
Ermöglichungsgrund dafür, dass die Bibel überhaupt geschrieben werden konnte. Aber er  
wird nur selten zum Thema gemacht. Insbesondere redet die Bibel nicht von Gott "an sich",  
sondern von dem, was Gott sagt, wie er handelt und wie er erfahren wird. Es geht also stets  
um Gott in seiner Beziehung zur Welt und zu den Menschen und ganz besonders zu Israel.  
So spricht der erste Satz der Bibel von Gott; aber er spricht nicht davon, dass oder ob Gott  
ist oder wer er ist, sondern er sagt aus, dass Gott handelt. Das Verbum, das sein Handeln  
bezeichnet, steht noch vor der Nennung Gottes selbst: "Am Anfang schuf Gott".

196Werner, H. Schmidt (Exodus, Sinai und Mose), str. 43 vede svou polemiku následovně: 
„Ausserdem baut die Deutung Ex 3,14 (trotz Präformativvokal a, der auch die ältere Form  
des  Grundstamms  wiedergeben  könnte)  nicht  auf  einer  Kausativform  „sein/entstehen  
lassen,  machen,  schaffen“ auf,  unterstützt  also  nicht  die  früher  häufiger  vertretene,  in  
jüngerer Zeit von W.F. Albright, F.M.Cross und D.N. Freedman erneuerte Auffassung, der  
Name Jahwe bedeute „der Schöpfer“. Zwar bezeugen die älteren Überlieferungen Israels,  
wie die Exodustradition, ein Wirken Jahwes in der Natur (Ex 7-10; 14-17), doch treten  
eingentliche Schöpfungsaussagen auffällig zurück. Zudem ist die Kausativform (Hifil) von  
hjh „sein“ im Hebräischen nicht gebräuchlich.“ 

197Doslova "geschichtliche Wirksam-Sein Gottes" in:  G. Kittel, Der Name über alle Namen 
I., str. 32.
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Seins Gottes” vyjadřuje F. Rosenzweig Boží příslib sebe sama ve zjevení, svou 

blízkost  a  přítomnost.198  Vůči  interpretačnímu záměru  autorské dvojice  M. 

Bubera  a  F.  Rosenzweiga  se  ohrazuje   E.  Auerbach,199 který  jej  namísto 

původně zamýšlenému překladu či  výkladu  nelichotivě  hodnotí   jako jeho 

přeměnu a útisk. 

7. Vlastní kritické stanovisko 
V  následující  stati  rozvádím  ve  dvou  částech  osobní  postoj.   První 

zohledňuje  gramaticky založené  předpoklady tetragramu  hwhy a výroku “hyha 

rva hyha”, druhá hodnotí obsahové hledisko.

198G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 32 tuto interpretaci komentuje následovně: 
„In dieser Übersetzung ist nicht nur das geschichtliche Wirksam-Sein Gottes zum Ausdruck  
gebracht, in ihr wird zugleich unterstrichen, dass Gottes Sein immer ein „Dasein für“ die  
Angeredeten  ist.  „Welchen  Sinn  hätte  wohl  für  die  verzagenden  Unglücklichen  eine  
Vorlesung über Gottes notwendige Existenz? Sie Brauchen, genau wie der zaghafte Führer  
selbst, eine Versicherung des Bei-ihnen-Seins Gottes, und diese Versicherung wird ihnen in  
der göttlichen Antwort zuteil. Gott spricht sich selbst, seine Nähe und Gegenwart, Mose zu.  
Er wird für die Israeliten dasein,  wenn sie sich nun auf den Weg machen,  er wird sie  
begleiten und ihr Gott sein.“ (F. Rosenzweig, Der Ewige, aaO, S. 40, in:  G. Kittel, Der 
Name über alle Namen I., str. 32).

199DR. Elias Auerbach, Mose, str. 40: "Jeder Versuch dazu, wie er von Rosenzweig und  
Buber gemacht wird, ist nicht eine Uebersetzung oder Erklärung des Textes, sondern seine  
Veränderung und Vergewaltigung. Moše fragt wirklich nach dem Namen der Gottheit."
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7.1.  Zohledňování gramatických předpokladů tetragramu hwhy a 
výroku hyha rva hyha

Porozumění  formuli  obratu  hyha  rva hyha v.14a   v  kontextu  celé  třetí 

kapitoly knihy Exodus  zůstává otevřené, ne však bezbřehým spekulacím.200 Z 

dosud uvedeného  je dobře patrné, kterak se výrok hyha rva hyha a odtud také 

výraz hwh  programově vzpouzí obecně platné zásadě jména/pojmenování, totiž, 

že jako “důležitá složka každé řeči .... svou jednoznačnou označovací funkcí  

přispívá k ekonomii mluvy”.201 Odůvodněně konstatujeme, že se vzpírá výlučně 

statickému pojetí, tedy i možnosti jednoznačného překladu; naopak vyžaduje 

dynamickou, pokaždé  jen opisnou interpretaci,  stále kroužící  v napětí  mezi 

souborem tvrzení (či spíše jejich přitakání)  a okamžitém oslabení výrokem, „i  

když, a přece ...“

Užití  slovesa  hyh v  jiných  kontextech  rovněž  nesvědčí  ve  prospěch 

hypotézy,  že  by  výrok  hyha  rva  hyha prvořadě  vypovídal  něco  o  pouhém 

“Božím bytí”,  jak by tomu bylo v přísně  aseitní  souvislosti,202  neboť pro 

200V pojednání  o  charakteristické tvorbě  jmen a  pojmenování  v hebrejském textu Starého 
zákona varuje před nevázaným rozšiřováním interpretačních možností  S. Daněk, Vybrané 
studie, str. 40:  "Tím jsem u dalšího průkazu tradičního záměru. Jsou to etymologismy,  
vysvětlivky vlastních jmen tak četné, že by zatěžovaly i sbírku folkloru, neřku-li zákonů,  
kdyby to měly býti pouhé aitiologie. Vedle výslovných etymologismů i zřejmých slovních  
hříček  –  paronomasie  –  užívá  totiž  stzákonní  podání  též  kryptetymologismu  a  
kryptoparonomasie u vztahu na postavy, jež předvádí. Daleko víc, než se vidí, a snad víc,  
než kdy uvidíme, je stzákonní podání prostoupeno těmito signály a instrukcemi, kdy a kde  
je cesta volná nebo zakázána. Patří sem podle všeho i pravidelný kryptetymologism jména  
Božího – příznačnou zde výjimkou posléze nevyslovovaného."

201 (doplnit odkaz) RGG 6

202  S. Amsler, THAT, Band I., str. 484.  Podobně  W.H.Schmidt, Alttestamentlicher 
Glaube in seiner Geschichte, str.  66: “Was Gott ´ist´, erscheint in dem, wie er heisst. “Sein”  
meint  im  Alten  Testament  kein  absolutes  “für  sich  sein”,  sondern  gerade  “gegenwärtig,  
wirksam sein” oder gar “sich als Helfer erweisen”. So spricht der Name “er ist” einerseits  
zugleich  den  Dank  des  Menschen  aus,  dass  Gott  eingegriffen  hat,  wie  Hoffnung  und  
Vertrauen, dass Gott sich wieder geneigt erweisen werde. Andererseits stellt sich dieser Gott  
so vor, wie er verstanden sein will: von seinen Taten her. Die Wirklichkeit dieses Gottes ist –  
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statické vyjádření existence užívá hebrejština nominální větu, případně sponu s 

vy,  což  se  nevztahuje  na  námi  hodnocený  případ.  S  přihlédnutím  k 

dynamickému  významu  verba  hyh se  spíše  zdá,  že  jde  ve  výroku  v.14  o 

proklamaci  vždy nové  Boží  aktivity v  dějinách.203 Tuto  domněnku  posiluje 

okolnost, že je sloveso  hyha uvedeno  v imperfektu (v narativním textu času 

otevřeném pro nové jednání). Nadto bývá  sloveso  hyh   užíváno rovněž  při 

popisu  obnoveného  jednání,  přímé  intervence  hwhy  do  dějin,  v  nichž  se 

osvědčuje  jako věrný Pán.204  

schon vom Namen her – seine Wirksamkeit.”  O výpovědi Ex 3,14 se tentýž, str.66 vyjadřuje 
následovně: “Der Sinn des Satzes liegt aber nicht in der Feststellung: Gott ist unbezweifelbar  
wirklich;  denn  die  Möglichkeit,  göttliches  “Sein”  zu  leugnen,  ist  in  der  Frühzeit  kaum  
gegeben.  Schliesslich soll  Gott  nicht  monotheistisch als “der einzige,  der  ist”,  “der allein  
Seiende” (vgl. Mi 4,5) oder “der Immergleiche, Ewige” charakterisiert werden.” 
203 Tak zejména B. Jacob, Das Buch Exodus, str. 66: “Der Zusammenhang, in dem diese  
Worte Gottes stehen, verlangt eine Beziehung auf die Lage der Dinge, die erwartete göttliche  
hilfe und die Art, wie sie sich darstellen wird. Hierzu bedürfte es nicht  des Zusatzes:  (ich  
werde) mit euch (sein), da er selbstverständlich ist, vgl. z.B. Ganz ähnlich 33,14 “pnej jalchú”  
ohne das von Mose provozierte “amí” v. 12 und ergänzte “immánú” v. 16. Die Übersetzung  
sucht die Beziehung auf die bewusste Situation durch “ich werde es sein” wiederzugeben.” 
Srov.  Eichrodt I, 88: “Ich bin wirklich und wahrhaftig da, bin berit zu helfen und zu wirken,  
wie Ich es von jeher war”.
204 Viz stěžejní teze B. Jacoba, Das Buch Exodus, str. 71: “ Ein wichtiges Endergebnis  
unserer Exegese ist: Nicht metaphysisch soll Gott (J-h-w-h) verstanden werden, sondern  
geschichtlich.” Srov.JW str. 485, srov.  G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 39: 
“Die  Erzählung  von  der  Offenbarung  des  Gottesnamens  steht  am  Anfang  der  grossen  
Befreiungsgeschichte Israels. Sie weist nach vorn, über sich selbst hinaus, auf die Ereignisse  
hin, in denen sich JHWH in seiner rettenden Macht offenbart. Der Gott, der den Namen trägt:  
“Ich werde dasein, als der ich dasein werde”, fängt nun an, seinen Namen zu enthüllen. Von  
hierher bekommen alle folgenden Geschichten ihren besonderen Sinn. Sie sind Erzählungen,  
die von den Erfahrungen handeln, die Israel mit seinem Gott gemacht hat, Geschichten, in  
denen JHWH seinen Namen auslegt. Sie wollen also nicht nur Ereignisse aus einer fernen  
Vergangenheit berichten. Es geht um die “Zeichen JHWHs”, in denen aufleuchtet, wer der  
Gott ist, der den namen “Ich werde dasein” trägt.”
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Za dostatečně ozřejmené rovněž považuji, že si při interpretaci jména hwhy 

založeném  na  jeho  gramatických  předpokladech   nemůžeme  vystačit 

přihlížením k jeho  “teologicky rozšířené argumentaci” ve v.14a.

7.1.1. Obsahové hledisko tetragramu  hwhy

Vztah mezi gramaticky neurčitou formulací v.14a hyha rva hyha a pojmem 

hwhy  nestačí  interpretovat pouze v intencích  ujištění uvedeného ve v.12. Obrat 

&m[ hyha-yk svou   formální  podobou nápadně připomíná zaslíbení “blízkosti” 

uvedené v Gn 28,15 $m[ ykna hnhw.205  

Odtud  klademe  situační  kontext  narativní  látky  Ex  3  orientovaný na 

ozřejmení  významu jména  hwhy  do přímého vztahu  s formulí  “Boha otců”, 

včetně její trojčlenné podoby, o jejíž těsné formální a obsahové  soudržnosti 

jsme  se  již přesvědčili.  Odtud  také  odvozujeme  nezbytnost   interpretace 

tetragramu rovněž v intencích “Boha otců”. Uvedení  formule   „Boha 

otců“ v její základní  podobě  „Bůh vašich otců“ v těsném sousedství s jeho 

finální  podobou  „Bůh  A.,  I.,  J.“  rovněž  nepovažujeme  za  nahodilý.   Proto 

veškeré konání “Boha otců” uváděné v  textu knihy Genesis interpretujeme v 

kontextu zvěstného kérygmatu   Ex 3  také ve vztahu k hwhy a naopak. hwhy, který 

se  spíše šibalsky než důsažnou   teologickou výpovědí dává poznat jako hyha 

rva hyha,  je ten “Bůh zaslíbení”, který při svém lidu “(pro)vždy“ věrně stojí, 

obdarovává jej, provází jej a vede jej.

205Na  podobnost  upozornil  V.  Maag,   in:  C.  Westermann,  Genesis  12-50,  str.  115: 
"Ausserdem sieht Maag eine weitere selbständige Verheissung in dem Satz "ich will mit dir  
sein" (Gen 28,5)..." (citováno doslova včetně chybně uvedeného odkazu na Gn 28,5).  Srov. 
C. Westermann, Die Verheissungen an die Väter, str. 130: "Es genügt aber, dass der  
Satz  "ich  will  mit  dir  sein"  in  Verbindung  mit  anderen  Verheissungen  wie  in  26,2-5  
begegnet, um ihn in die Untersuchung der Verheissungstexte einzubeziehen. Man könnte  
von einer Zusage sprechen." 
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Na základě výsledků analýzy vývoje  formule “Boha otců” směrem k její 

finální  trojčlenné  podobě,  kterou  společně  s  jinými  interpretujeme  jako 

literárně stylistický  a  koncepční  prostředek, zvažujeme,  zda    obrat  “Bůh 

Abrahamův,  Izákův  a  Jákobův”  ve  formuli  v.15  neplní  formálně  stylisticky 

tutéž funkci jako obrat v.14a hyha rva hyha, přičemž o obsahové korelaci obou 

obratů dále nepochybujeme. 

Dále se tážeme, zda se do obdobného poměru, v němž stojí  hyha rva hyha 

jako teologická interpretace jména hwhy, dá  položit také formule “B. A., I., J.” 

vůči formuli “Boha otců”, jíž je zahájeno rozšířené pojmenování Boha ve v.15. 

Ve prospěch kladné odpovědi by mohla svědčit jazyková blízkost založená na 

formálně gramatických předpokladech,   podobně jako   těsné kladení formulí. 

Pak by bylo možné uvažovat  o dvojí  “neprůhledné” argumentaci  probíhající 

paralelně vedle sebe, přičemž  bychom  z jedné z nich (formule “Boha otců”) 

mohli analogií usuzovat na vzájemný vztah a obsah jak v rámci kategorie, tak 

navzájem.

V  každém  případě  potvrzujeme  primární  funkci  textové  podoby Ex  3 

spočívající  především v  potvrzení  kontinuity dějinně-spásného jednání   hwhy 

“elohíma tvého otce, elohíma A,I.J, ”.  Podle mého soudu je tento kontext v 

líčení kapitoly rozhodující. Jednostranné soustředění badatelů výlučně na výrok 

v.14a,  případně v.14b, jež  vedou k rozmanitým interpretacím tetragramu ve 

v.15, považuji shodně s E. Auerbachem206 za spekulativní, nadto  od  vlastního 

206DR. Elias  Auerbach,  Moses,  str.  36-37 již  v  úvodu analýzy dotčeného textu zastává 
zdrženlivý postoj vůči  interpretačním možnostem  textu Ex 3, resp. v.14:  "Wie viele und  
tiefe  religionsphilosophische  Betrachtungen  sind  im  Lauf  der  Jahrhunderte  über  diese  
Stelle  geschrieben  worden!  Sie alle  haben ihr gutes Recht  und  bezeichnen Phasen  der  
religiösen Entwicklung, projiziert auf das Buch der Bücher. Aber sie alle haben so gut wie  
gar  keine  Bedeutung  für  die  Erklärung  dieser  Stelle,  für  die  Ermittlung  ihres  
ursprünglichen  "Sinnes".  Es kommt hierfür nicht  darauf an,  was man aus dieser Stelle  
herauslesen oder in sie hineinlesen kann; im Gegenteil: je schöner  und tiefsinniger eine  
solche  philosphische  Erklärung  ist,  desto  weniger  ist  sie  meist  für  die  Ermittlung  des  
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zvěstného kérygmatu Ex 3 povážlivě odvádějící. 

Pozitivní hodnocení naopak vyslovujeme interpretům obratu v.14a, kteří 

zohledňují  předpokládaný širší  obsahový  kontext  napříč  kánonem 

starozákonního  podání.  Tyto  výpovědi  založené  na  intertextuálních 

souvislostech  se  nechávají  konfrontovat  s  principiální  otevřeností  a 

neuceleností, přičemž se nedá tvrdit, že by se rozbředávali v plytkosti.

7.2. Vykladačské úsilí orientované na vyjádření  zjevení Božího 
jména

Na základě vyhodnocení indicií získaných v průběhu zpracovávání tématu 

považuji za opodstatněné předložit otázku pojmenování obsahu Ex 3. Probíhá v 

něm  paralelně  vedle  neproblematicky pojímaného  tématu  povolání  Mojžíše 

téma zjevení Božího jména, jak se traduje? 

Do přímého rozporu je toto tvrzení stavěno se základním východiskem K. 

Schmida, o jehož interpretaci Ex 3 ve smyslu  dodatečné korekce  textu Ex 6 

jsme  se  již  zmínili. Jen  s  největšími  rozpaky  se  s  tímto  tvrzením  může 

ztotožňovat  také  tato  práce,  přestože  pro  stanovení  vlastního  stanoviska 

pracovala  převážně s  materiály  badatelů,  kteří  obsahovou  náplň  Ex  3 

interpretovali právě jako  zjevení Božího jména. 

Přirozeným protipólem mluvy badatelů o “zjevení” Božího jména je mluva 

beabsichtigten  Sinnes  zu  brauchen.  Wir  müssen  vielmehr  den  Versuch  machen,  zu  
verstehen, was der Verfasser dieser Stelle mit ihr zu sagen beabsichtigte, und warum er das  
grade  mit  diesen  Worten  gesagt  hat.  Ich  werde  darum  auch  keine  Diskussion  der  
zahlreichen Erklärungen und Uebersetzungen dieser Stelle vornehmen ....".
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o    podržování  si  jeho  skrytosti.  Bez  bližšího  rozvedení  může  zmíněné 

dichotomické vnímání zvěsti  Ex 3  působit docela banálně.  V následující stati 

se  však  pokusím  názorně  ozřejmit,  nakolik  může  nekritické  přejímání 

ustáleného  označení  biblické  látky  ovlivnit  vnímání  celkové  koncepce 

významu jména/pojmenování Boha  v kontextu narativního podání Ex 3. 

Hledisko, jímž se má vyjádřit míra, v jakém poměru se hwhy ve výroku v.14, 

respektive ve  v.15  spíše  dává  poznat  či  v  jakém  spíše  zůstává  skryt,   se 

objevuje  v  komentářích  některých  badatelů  uvnitř  dynamicky  zaměřené 

skupiny  interpretací.  Osobně  považuji  takovéto  kritérium  sledování  míry 

odkrývání  či  zakrývání  Boží  identity za  kritický omyl,  protože  od  podstaty 

biblického líčení  zásadně odvádějí,207  přičemž mimo jiné vykazují výrazný rys 

rezistence  vůči “hebrejskému myšlení”. 

Pro  ilustraci  uvádím komentáře G.  Kittel, která  shledává  smysluplné 

používání  takovéhoto  hlediska  pouze  v  kontextu  zábrany  magického 

zneužívání  jména  hwhy.208 Ke  dvěma   překladům opírajícím se  o  dějinně 

207Staticky orientované výpovědi již nepodrobujeme další kritice; bez dalšího komentáře je 
považujeme  za  interpretace principiálně  odporující  výchozímu  stanovisku   tohoto 
pojednání. Shodně s mými výhradami viz pojednání W.H. Schmidta (Exodus, Sinai und 
Mose),  str.  44-45.  Výrok „ehje  ašer  ehje“ nepřipouští  interpretaci  jakéhosi  zdráhání  se 
Boha, i kdyby se mělo jednat o reakci adekvátní Mojžíšově zdráhání se svěřenému úkolu. 
Nejde  ani  o  odpověď zohledňující  pouze „statický aspekt“ výpovědi  o  Boží  podstatě v 
duchu řeckého překladu a dalších na něj navazujících. Dostačivost odpovědi je založena na 
kombinaci již dříve uváděného základního porozumění verba „hjh“ ve v.14, ujištění „budu s 
tebou“ v.12  a  konečně  negací  tohoto  verše  ve výroku  soudu v Oz  1,9.   W.H.Schmidt 
pojednání  statě  uzavírá  rozhodným:  „Allerdings  kommt  schon  in  jener  Zusage  der  
Gegenwart Gottes Ex 3,14 (durch die Paronomasie) ein Moment der Offenheit und Freiheit  
zur  Geltung,  das  beim Propheten  in  radikale  Kritik  umschlägt .“  Na jiném místě uvádí 
W.H.  Schmidt,  Alttestamentlcher  Glaube in seiner  Geschichte,  str.  66 :  „Mose soll  
sagen: „´Ich bin´ hat mich zu euch gesandt.“ Mit dieser Antwort will Gott  kaum, um seine  
Unabhängigkeit zu wahren, ins Unnennbare, Unbestimmbare und Unfassbare ausweichen  
oder seinen Namen verweigern, sondern ihn gerade erklärend offenbaren.“   

208G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str 30: „Darum also geht es in der Frage des  
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dynamický význam  slovesa “hyh = stávat se”209   připojuji její  komentáře, jež 

hodnotím jako nekorektní.

Podle  G.  Kittel  vnímal  M. Luther  vlastní  interpretaci  výroku   v.14a  a 

výroku v.14b  jako jednoznačně neuspokojivou odpověď (!) pro tazatele, jemuž 

Bůh odpovídá:  “Prokážu se.  (Zakoušením)  se to dozvíte.210  Budoucnost,  jíž  

Mose! Er möchte mit der Gottheit, deren Stimme er hört, in Kontakt treten! Den, der ihn  
anruft,  will  er  fassen  und  greifen  können!  „Wenn  die  Ägypter  ihre  Götter  brauchen,  
beschwören sie sie, indem sie ihre ´wahren´ Namen in der rechten Weise aussprechen, und  
die  Götter  kommen  und  tun  das  Benötigte.“  Die  Frage  des  Mose  aber  verrät  die  
Enttäuschung.  „Wir  haben  ihn  nicht  beschwören  können,  wir  können  ihn  nicht  
beschwören. Wie können wir seiner gewiss werden, wie können wir ihn in unsere Macht  
bekommen? Wie können wir uns seines Namens bedienen? Was ist´s um seinen Namen?“  
Versteht  man Moses Frage in  diesem Sinn,  so wird deutlich,  welche  Dramatik  in  dem  
geschilderten  Zwiegespräch  steckt.  Wird  Gott  auf  Moses  Wunsch  eingehen  und  seinen  
Namen kundtun? Die Antwort in 3,14f. zeigt beides, wie Gott seinen Namen preisgibt und  
zugleich verhüllt, wie er Mose sein innerstes Wesen offenbart und doch zugleich der freie  
und unverfügbare Gott bleibt.“ 

209Znovu připomínám výstižnou tezi M. Balabán, Kvete-li vinný kmen, str. 386: „Pokud  
užíváme  tohoto  „je“,  pak  je  nutno  je  chápat  nikoli  ontologicky,  nýbrž  v  dynamickém  
aktualistickém pojetí, tedy v biblicko-starozákonním smyslu,  kde „býti“ (h-j-h) znamená  
stávati se. Bůh není, Bůh se stává (srov. E. Rádl).“ 

210G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 31: „ Auch der Satz: „Ich werde sein, der  
ich sein werde“, gibt dem Fragenden keine befriedigende Auskunft. Und doch ist der Inhalt  
der Antwort ein anderer als in den  eben genannten Übersetzungen.  Denn in dem „Ich  
werde sein“ kommt etwas Dynamisches,  ein Werden und Wirken Gottes zum Ausdruck.  
Diese Antwort besagt: Ich werde mich erweisen. Ihr werdet es erfahren. Die Zukunft, der  
ihr entgegengeht, wird euch zeigen, dass ich es bin.“ . Svou domněnku G. Kittel opírá o 
postranní  poznámky  Biblia   Germanica  k  Ex  3,14.  Pozornost  na  právě  podávaném 
komentáři  G.  Kittel  budí   použitá  slovesa  „erweisen“  a  „erfahren“,  která  mimoděk 
lingvisticky  příhodně  podtrhují  onu  skutečnost,  že  v  "poznávání"  Boha,  jeho  působivé 
existence nehraje výlučnou roli rozumový akt,    čímž se jazyková kompetence němčiny 
obdivuhodně blíží  původní  intenci  hebrejského slovesa  „[dy´ a  což  opět  koresponduje  s 
dynamicky pojatou interpretací   verba „hyh“.   M. Balabán, Kvete-li vinný kmen, str. 18 
pojednává o kontextu hebrejského pojmu  „jádá“ následovně:  „Nejde  však o poznání  ve  
smyslu pouhé deskripce, nýbrž o požadavek „učinit zkušenost“ - se současným „převzetím  
odpovědnosti“.  Zdůrazňuje,  že „skutečnost  je třeba pochopit,  být  jí vnitřně  účasten, v  
jistém smyslu „být jí“.  To znamená nutnost  objevit  v ní  své nezastupitelné místo a tak  
zabránit  jejímu  (možnému)  sebeodcizení“  a  uzavírá:“ proto  jsou  základní  hebrejské  
pojmy ...jáda...aj...zároveň termíny i metaforami. Hebrejské pojmy zahrnují nejen rozum,  
ale i cit, emoce, zkušenost, ba i konfesi.“ V této intenci pojednává  E. Jacob v komentáři k  
Ex  6,3   o  specifickém  zjevení  Božím,  které  nespočívá  ve  vidění  (zření),  ale  v  
poznání:i.citace:
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kráčíte vstříc, vám ukáže, že já to jsem”.211  

Překlad uvedený v Zürcher Bibel: “Ich bin, der ich bin” a následující části 

v.14b: “Der “ich bin” hat mich zu euch gesandt,212 interpretuje G.  Kittel   jako 

odmítavou odpověď Boží. Podle jejího mínění se zdá, že Bůh  říká: “Jsem pro 

vás neuchopitelný, nemůžete mě pojmout. S kým byste mě taky chtěli srovnávat,  

když  “jsem, který  jsem a zůstanu.”213   

Do dvojího nesourodého světla staví svou interpretaci také dvojice autorů 

M.  Bubera,  F.  Rosenzweiga,  kteří  v   díle  Die  fünf  Bücher  Weisungen 

překládají v.14: “Ich werde dasein, als der ich dasein werde. Und er sprach:  

So sollst du zu den Söhnen Jisraels sprechen: ICH BIN DA schickt mich zu  

euch.”214 Avšak podle připojeného komentáře se překlad dostává  do přímého 

rozporu  tvrzením,  že se  hwhy navzdory právě  vyslovenému “příslibu” stejně 

nedává k dispozici a zůstává nedostupný!

7.2.1. Požadavek zohlednění situačního kontextu Ex 3

Na základě  konstatovaných výhrad se tážeme, zda uvedené výpovědi  G. 

Kittel  a dvojice autorů F. Rosenzweiga, M. Bubera zohledňují situační kontext 

211G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 31: „Ich werde mich erweisen. Ihr werdet es  
erfahren. Die Zukunft, der ihr entgegengeht, wird euch zeigen, dass ich es bin.“ 

212G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 30.
213G.  Kittel,  Der  Name  über  alle  Namen  I.,  str.  31: „Hier  klingt  die  Antwort  Gottes  

abweisend. Gott scheint zu sagen: „Ich bin für euch unbegreiflich. Ihr könnt mich nicht  
fassen. Mit wem auch immer ihr mich vergleichen wollt, ich bin, der Ich bin und bleiben  
werde!“

214G. Kittel, Der Name über alle Namen I., str. 32 :. Autoři výrok komentují následovně: 
„Und doch gibt sich Gott mit dieser Zusage Mose und den Israeliten nicht in die Hand! Er  
bleibt  ihnen  gegenüber  frei  und  unverfügbar.  Darauf  verweist  der  zweite  Halbsatz  der  
Namensoffenbarung: “Ich werde dasein, als der ich. “
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stávající textové podoby Ex 3 a pokud tak činí, zajímá nás dále, do jaké míry 

jejich vykladačské úsilí respektuje vlastní záměr textu. 

Pátráme-li po základním modu výpovědi narativního textu Ex 3,  pak na 

základě výsledků této práce konstatujeme, že jde v podání  Ex 3 především o 

vyznavačský  text,  který  dosvědčuje  Hospodinovo  jednání;  hwhy vidí,  slyší, 

dokonce sestupuje! A právě tento vidící, slyšící a sestupující Bůh komunikuje s 

Mojžíšem;  živý Bůh s  ním vede  živý dialog.  V rámci  rozsáhlého  dialogu 

sledujeme přímé reakce Hospodina na měnící se situaci (Mojžíše přemlouvá, 

utěšuje, ujišťuje, zatímco  Mojžíš odporuje, vyjednává  a  všemožně se snaží 

zprostit svěřeného úkolu).

Teprve  na  tomto  “pozadí”  se  rozvíjí  ona  jednostranně  přetěžovaná 

domněle “teologizující” část v.14a, doplněná o v.14b či tetragram hwhy uvedený 

ve v.15.215 Tyto dvě vzájemně propojené intence souvislého líčení Ex 3 stojí v 

nápadném nepoměru, čímž se opět potvrzuje, že vlastní  vypravěčský záměr Ex 

3 není v první řadě věroučný. 

Narativní  vyprávění  textu  Ex  3  důmyslnými  jazykovými   hrátkami 

usměrňuje pozornost  recipienta  tohoto  podání  na  vyjádření  a  potvrzení 

kontinuity prokazování se “Hospodina”: onu vedenou z  minulosti dosvědčuje 

užívání  obratu  “Boha  otců” včetně  jeho  finální  podoby s  uvedením triády 

(pra)otců Izraele;  té stávající se dotýká tímto  mimo jiné “teologicky” pojatým 

hwhy,  který  v  sobě  současně spoluzahrnuje  jak  odkaz  na  minulost,  tak 

215Srov.  např.  W. H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, str. 63: 
„Dennoch  ist  die  Schlussfolgerung  wohl  zu  voreilig,  die  philologische  Erklärung  des 
Jahwenamens sei theologisch gleichgültig, zumal schon das Alte Testament einen solchen 
Deutungsversuch  unternimmt  (Ex  3,14).  Selbst  wenn  man  sich  von  Spekulationen 
zurückhält, braucht der Name nicht schlechthin rätselhaft zu bleiben.“
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zdůvodněnou naději otevřené perspektivy  vyjádřené obratem “Bůh Hebrejů” 

ve v.18.

Odtud  znovu  s  obnoveným  důrazem  nesouhlasím  se  spekulativním 

pojímáním sebepředstavující se výpovědí Hospodina, při němž se pátrá po tom, 

zda odpovědí spíše něco odhaluje či nadále skrývá. 

V textu Ex 3 se o zakrývání (s-t-r) skutečně mluví, ne však v očekávané 

souvislosti se jménem hwhy, nýbrž s tváří Mojžíšovou.216   

Otázku, v čem tedy rozpoznáváme interpretační intenci vlastní textu Ex 3, 

zodpovídáme  následovně:  Jeho  jméno  není  zakryté,  ani  zakrývané,  ale  je 

nesouměřitelné. Na textu Ex 3 se ozřejmuje, že jde o přesně opačný akt, než 

jak se  jej snaží interpretovat někteří badatelé. Je to hwhy, kdo v dialogu vstřícně, 

různými  způsoby s  Mojžíšem  a  přes  něj  také  s  recipienty  textu  sdílí  svou 

nevyjádřitelnost,  svou  nepostižitelnost;  totiž  ten  paradox  “ne”-existence  pro 

tento  svět,  jíž  se  svou  působivou  přítomností217 v  něm zcela  vymyká  jeho 

zákonitostem a danostem.

Právě pro jeho  paradoxní povahu v řádu stvoření jej nemůžeme označit 

žádným jménem. Jeho jméno je Mocné a  Nevýslovné218 právě proto, že  hwhy, 

216B. Jacob, Das Buch Exodus, str. 49 interpretuje toto „skrývání“ jen jako pouhé sklopení 
očí … citaci ...

217Vlastní úvaha: Je otázka, nakolik jsme oprávněni mluvit o jeho existenci, máme-li zato, že 
se  právě  z  této  existence  vymyká.  Namísto  očekávaného  termínu  „existence“  volím 
opisnější, ale snad právě proto „přiléhavější“ konstrukci „jeho působivá přítomnost“, kterou 
interpretuji ve smyslu německojazyčných opisů „Mit-Sein“, „Da sein“,  „Bei-ihnen-sein“, 
„Sein für“ aj.

218Nikoli naopak – viz polemika se stále živou tendencí magického či kultického zmocňování 
se Božího jména. A  důvody výše uvedené, proč nevyslovovali či nahrazovali jméno Boží.V 
této souvislosti je třeba interpretovat historicky dosvědčené důsledné nevyslovování Božího 
jména a jeho náhradu tetragramem hwhy . Toto počínání nebylo motivováno tendencí skrývat 
Boží  jméno  pod  nějakémagický symbol.  Měla  jím  být  zajištěna  ochrana  člověka  před 
zneužitím jména. . Dohmen, Exodus, str. 116: "Wenn die spätere jüdische Tradition dem  

104



Jeho, totiž onu “působivou přítomnost”, jakožto  nositele jména neurčuje nic, 

co by bylo již definované nebo vůbec definovatelné.219 Tento nález ve smyslu 

jakéhosi “návodu na použití”220   pozitivně interpretuje již forma  slovní hříčky 

výroku  v.14a  hyha  rva  hyha.  V  úvodu  zmiňovanou  tezi  W.H.Schmidta 

koriguje  výrok   W.  Zimmerliho221 pojetí  Boží  svobody  otevřené  dialogu  a 

společenství.  

Přesto nám vlastní podání textu Ex 3 dosvědčuje, že se Bůh sdílí se svým 

jménem hwhy, byť jen  jako symbol jeho osvědčování se v dějinách. Toto jméno 

Missbrauch  des  Gottesnamens  JHWH  dadurch  zu  begegnen  versucht,  dass  sie  ihn  
auszusprechen ganz untersagt, dann führt sie letztendlich die Intention dieses Verbotes nur  
konsequent weiter, zumal wenn man beachtet, dass es einen breiten theologischen Strom  
innerhlab  des  Alten  Testamentes  gibt,  der  die  Gegenwart  Gottes  mit  seinem  Namen  
verbindet und im Gegenüber zur Existenz Gottes "im Himmel" vom Wohnen-Lassen (oder  
Hinlegen) des Namens Gottes im irdischen Tempel ausgeht." O ochraně člověka se zmiňuje 
následovně: "Das Namensmissbrauchsverbot zielt nicht darauf ab, Gott selbst, insofern er 
sich durch seinen Namen offenbart, zu schützen, sondern den Menschen, indem das Verbot 
diesen vor einem leichtfertigen Umgang mit Gott warnt." tentýž, str. 115.

219R. Bartelmus, HYH, str. 232 uzavírá své lingvisticky podložené šetření obratu "ehje ašer 
ehje"  ve  v.14a  následujícími  slovy:  "  ...Deutung  der  drei  Worts  für  das  theologische  
Verständnis von Ex 3,14 bzw. für die Gesamtinterpretation von Ex 3,9-15 liegen auf der  
Hand:  Jahwes  Replik  auf  die  betont  vorsichtige,  umständliche  Frage  des  Mose  nach  
seinem  Namen  besteht  zunächst  einmal  darin,  dass  er  etwas  über  seine  
"Klassenzugehörigkeit", d.h. doch wohl über sein Wesen aussagt: Er ist von der Art, dass  
er keiner bestimmten "Klasse" zugeordnet werden kann – er wird sein, wer immer er sein  
wird."  Shodně  hodnotí celek paronomastické vztažné věty v.14a B. Jacob:"Jahwes Replik  
auf  die  betont  vorsichtige,  umständliche  Frage  des  Mose  nach  seinem Namen  besteht  
zunächst darin, dass er etwas über seine ´Klassenzugehörigkeit´, d.h. doch wohl über sein  
Wesen aussagt: Er ist von der Art, dass er keiner bestimmten Klasse zugeordnet werden  
kann."  Srov. autoři M. Bič, P. Pokorný, Co nevíš o Bibli, str. 67: "A je to podivuhodné 
jméno. Nestaví Hospodina na jednu rovinu s jinými bohy, od nichž by ho jen odlišovalo.  
Vyjadřuje samotnou jeho podstatu". To možná budu chtít nahoru do textu a poměřovat 
se Schmidtovou tezí v úvodu práce!!! 

220Srov.  K. Schmid, Erzväter und Exodus, str. 207, který tajuplnost výroku Ex 3,14a „ehje 
ašer  ehje“  zdůvodňuje   následovně:  „Damit  bestreitet  Jhwh,  in  Form  einer  
„Gebrauchsanweisung“ für den Umgang mit seinem von seiten Moses geforderten Namen,  
seine „Klassenzugehörigkeit“: Jhwh „ist von der Art, dass er keiner bestimmten  ´Klasse
´zugeordnet werden kann“.A ještě kdosi sem patří – slovní hříčka

221W. Zimmerli, Grundriss der alttestamentlicher Theologie, str. 15: "Jahwe bleibt nach  
der Aussage von Ex 3,14 gerade da, wo er sich in seinem eigentlichen Namen nennbar  
macht und den Namen dem Menschen offenbart, der Freie, der nur in der Freiheit seines  
Sich-selbst-Vorstellens richtig verstanden ist."
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má  velice  těsnou vypovídací  vazbu na již  dosvědčené a očekávané konání 

“Boha  otců”.  Formule  sama  výmluvně  dosvědčuje,  nakolik  se  jeho  Jméno 

vymyká známým řádům a zákonitostem, a přece se nedosvědčuje mimo ně, ale 

právě v tom, že je proměňuje a jimi je dosvědčováno.

Nač  se  snažím  poukázat?  V  podání  textu  Ex  3,  je  jeho   recipientovi 

dosvědčován  hwhy  pouze jako  dialogická veličina  ve vztahu k jeho lidu, ve 

vztahu  k  jeho  stvoření  a  jejich  dějinám.  Je-li  veličinou   dialogickou,  pak 

především odkrývající se; a na tento aspekt výpovědi by se podle mého mínění 

měla  nejprve soustředit pozornost interpretace celé kapitoly  Ex 3, včetně oné 

zvláštní pasáže  veršů 14-15. Spíše než o zjevování jména  hwhy je tedy třeba 

mluvit o  “rozhodujícím odhalení významu JMÉNA”, jak je tomu například u 

K.A. Deurloa.222        

Rozhodující význam má však tvrzení Ch. Dohmena, který v líčení   Ex 3 

soustředí pozornost od předpokládaného  zveřejnění Božího bytí na přiblížení 

vztahu  Boha k  jeho  lidu  Izrael.223  Oporu  přednostního  postavení  této  teze 

shledáváme  v  nebývale  častém  uvádění  pojmenování  larfy-ynb 

(v.9.10.11.13.14.15.).  Uvedením  tohoto  pojmenování  pro  partnera Boha  a 

nápadný přechod  od   označení  larfy-ynb evokující  společenství  založené  na 

pokrevní příbuznosti k ym[ (v.7.12)  jistě není nahodilý.  Předpokládáme, že je 

výrazem angažované ideové výpovědi spoluzahrnující aspekt výlučného užití 

222K.A. Deurloo, Exodus a exil, str. 56.
223Ch.  Dohmen,  Exodus,  str.  115: "Mit  dem Namen  wird  also  nicht  das  Wesen  Gottes  

offenbart, sondern durch diesen Namen wird etwas über die Beziehung dieses Gottes zu  
seinem Volk Israel  ausgesagt."   Pregnantně hodnotí  obrat  "amí"  Werner,  H.  Schmidt, 
Exodus, str. 160: "Die Zusage ymc "mein Volk", die Gottes Verhältnis zu Israel in einem  
Wort zum Ausdruck kommen lässt, findet sich innerhalb des AT hier, Ex 3,7J 10E, zum  
ersten Male."
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jména hwhy vrcholícím v titulu ~yyrb[h yhla v.18.  

Výraznou  podporu  vlastního  interpretačního  důrazu  shledávám  také  v 

pojetí  K.  Schmida,   jehož interpretační  záměr vykazuje  systematizovaný 

odklon  od  jednostranného  zaměření  na  Hospodina  směrem ke  vzájemnému 

vztahu Hospodina a jeho lidu.

Rozumí-li  pak  M.  Balabán (chybí  odkaz!!) oslovení  “adonaj”  výlučně 

jako  modlitebnímu zvolání  či  spíše  výkřiku,  porozumíme  lépe,  proč  jej 

formuluje  jako  dovolávání  se  potřebných   milosrdného  Božího  panství. 

Společenství  “křičících”  potřebných  přesahuje  pouze  etnicky  jednotný  lid 

Izraele.  Stává  se   společenstvím  těch,  kterým  ~yyrb[h yhla nově  formuloval 

identitu, v němž je místo pro každého vyznávajícího jeho “Jméno”. 

V  daném  kontextu  je  rovněž  podnětné  upozornění  K.  Schmida  na 

nápadnou formálně  stylistickou  analogii  stavby v.15 se Ž 135,13.224 Oběma 

224K.  Schmid, Erzväter  und Exodus,  str.  208 takřka  doslovnounebo  spíš  analogickou?? 
citací  klade  výrok  Ex  3,15b  do  obsahové  souvislosti  s  Ž  135,13,  z  čehož  vyvozuje 
následující: „Diese Aufnahme von Ps 135,13 in Ex 3,15b ist keineswegs zufällig, denn Ps 
135 besingt in v.4-12 die hexateuchische Heilsgeschichte von den Erzvätern (V.4) über den 
Auszug aus Ägypten (v.8f) bis zur Landnahme (V.10-12), und eben hieran schliesst V.13 
als Doxologie an: Der „ewige“ „Jhwh“-Name ist in Ps 135 wie in Ex 3 (V:6-8) ani die 
Heilsgeschichte gebunden. Doch noch in einer weiteren Hinsicht ist die Berücksichtigung 
von Ps 135,13 bemerkenswert: Ps 135 steht im fünften „Buch“ des durch die Doxologien 
gegliederten  Psalters,  der  sich  in  dieser  Fünfteilung  ingesamt zur  Geschichte  Israels  in 
Entsprechung  bringen  lässt.  Das  fünfte  „Buch“  (Ps  107-150)  handelt  dann  von  der 
Restauration nach dem Exil, in dem Ps 135 innerhalb dieser redaktionellen Perspektive eine 
besondere Funktion einnimmt: Ps 135 beschliesst den mittleren der drei Teile in Ps 107-150 
mit den folgenden Themen: „Sammlung aus alten Völkern und Rettung aus allen Nöten 
(107-117), Weg und Einzug ins Heiligtum und Wallfahrt (118-135) sowie Versorgung der 
Heimkehrer und jedes einzelnen Geretteten in der Stadt im Rahmen  von Schöpfung und 
Erhaltung  der  Welt  (136-150)“.  Durch  die  Aktivierung  des  theokratischen 
Restitutionsprogramms des fünfgeteilten Psalters kommt Ex 3,15 sachlich in die Nähe von 
Jos  24 zu stehen,  versteht  aber  gleichzeitig – entsprechend der  Stelung von Ps 135 im 
fünften „Buch“ des Psalters - „Exodus“ nicht einfach als ein einmaliges heilsgeschichtliches 
Ereignis,  sondern  als  Gotteshandeln,  das  je  und  je  aktuell  sein  kann.“ Srov.  Odlišné 
východisko i závěry shodně pozorované paralely zastánce  pramenné hypotézy  Wernera, 
H. Schmidta,  Exodus    , str. 132-133, který na základě paralely s mladším Ž 102,13 a 
dodatku Oz 12,6 usuzuje ve v.15 na jeho liturgickou formuli: "Entfernte Parallelen finden  
sich in dem ebenfalls jüngeren, wahrscheinlich exilisch-nachexilischen Psalm 102,13 und  
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výrokům přičítá stejnou obsahovou intenci,  spočívající  ve vyjádření  Božího 

jednání, které “chce” být vždy znovu  aktuální, čímž v podstatě reinterpretuje 

dynamický význam slovesa “hyh”,  od nějž  je odvozován tetragram, podobně 

jako zvláštní výrok hyha rva hyha v.14a. Výrok Ž 135,13, stejně jako Ex 3,15 

však interpretuje jako exodus.  

Rovněž  M. Balabán225   poukazuje na „procesní povahu“ exodu. V jeho 

pojetí  orientovaném  více  individualisticky  je   vymezen   jako  „´postulát´  

existence člověka stojícího v živé konfrontaci s Hospodinem“.

 Vrátíme-li  se  zpět  k  situačnímu  kontextu  textového  podání Ex  3, 

pozorujeme, že odpověď na Mojžíšovu otázku “ma šmo” není ukončená. Je 

pouhým introitem pro vyjádření poslání Hospodinova lidu, otevřeného dialogu 

Hospodina a jeho lidu, v čemž se osvědčují  a vzájemně dosvědčují obě strany. 

Otázka “wmv-hm” sama velice silně upomíná na situaci Jákoba zápasícího při 

brodu Jabok. Líčení příběhu, v němž se  “starý,  totiž  neproměněný” Jákob 

domáhá identity mocnosti,  s níž zápolí a o jejíž požehnání usiluje, nevrcholí 

pouze žádaným  požehnáním,   nečekaně také sdělením nového  jména, totiž 

nové identity a nového poslání Jákobovi-Izraeli.   O jméně či  “povaze bytí” 

dem wohl judäischer Redaktion entstammenden Zusatz Hos 12,6 ...So liegt die Vermutung  
nahe, dass Ex 3,15b eine mehr oder weniger "geläufige liturgische Formel" ... aufgreift,  
die am Zion ...zu Hause ist. Ist dieser Zusatz ein Zeugnis dafür, dass der Pentateuch schon  
in seiner  Frühform – nach  Vereinigung der älteren Quellenschriften,  vielleicht  gar vor  
Einfügung der jungen Priesterschrift  – im Gottesdienst  (in  Jerusalem) verlesen wurde?  
Innerhalb der Prophetenbücher lassen sich ja verschiedenartige Einschübe als Reaktion  
der Gemeinde auf den Vortrag der prophetischen Botschaft im Gottesdienst verstehen."

225M. Balabán, Víra nebo osud? Str. 75.
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zápasící mocnosti se však ani náznakem nedozvídáme ničeho bližšího.

Kérygma  textu  Ex  3  staví  do  totožné  situace  rovněž  Mojžíše,  jeho 

soukmenovce a také  každého  recipienta podání.  Obecně zažitá od starověku 

vždy aktuální hrozba magického zneužívání jména “božstva” nápadně ustupuje 

jednoznačně upřednostňovanému   ujištění  o  darování  nové identity,  kterou 

jsme zmocněni a uschopněni k poslání vést nový život,  nad nímž se rozprostírá 

“věčné” milosrdenství Boží trvající “~lw[l”. V tomto smyslu jako poslání konat 

a chodit v jeho jménu, interpretujeme výrok v.15b  “rd rdl yrkz hzw ~l[l ymv-hz”.
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