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ÚVOD 
Tento přístup mě zaujal svým stylem práce s texty, ve kterém jde především o intertextualitu. 

Intertextualita v kanonickém pojetí se zabývá teorií vztahů mezi texty v rámci souboru biblických knih 

(kánonu). Hlavním smyslem této metody práce s textem je najít jeho teologický kontext, souvislosti a 

výkladové směrnice napříč celým kánonem (canonical approach). Jednodušeji řečeno - pro teologický 

výklad textu je rozhodujícím kontextem kánon a ne kontext historický. 

I když kanonický přístup velice ovlivnil biblické bádání (zvláště v posledním čtvrtstoletí), nelze 

říci, že by se pro něho vytvořila nějaká „exegetická škola“1. Výrazní protagonisté této metody (Childs 

a Sanders) ji nabídli jako alternativu k historicko-kritické metodě. Je ovšem třeba vnímat rozdíl mezi 

„kanonickým přístupem“ (Childs) a „kanonickou kritikou“ (Sanders).  

V centru zájmu kanonického přístupu je hlavně otázka po vztahu „kanonického výběru“ textu, 

jejich kanonického „statutu“, jejich „kérygmatu“ a jejich autority. 

 

 

I. ZAŘAZENÍ KANONICKÉHO P ŘÍSTUPU V HERMENEUTICE  

1. Problém zařazení kanonického přístupu 

Z hlediska exegetických přístupů k Bibli nelze kanonický přístup zařadit přímo mezi diachronní 

(textovou kritiku) či synchronní metody (zkoumání textu v jeho konečné podobě) - dále o tom viz 

níže.  

Povaha tohoto přístupu, který vznikl v reakci na vyšší biblickou kritiku, je však spíše podobná 

metodě synchronní - tedy zabývá se otázkami týkající se textu a kontextu (či spíše intertextualitou 

v rámci kánonu). Vyplývá to i z článku Davida Biernota „Deuteronomium jako metatext“, kde píše 

v souvislosti s přístupem B. S. Childse, že kanonický přístup je „výsledek pozorování, které je platné 

především na synchronní rovině biblického tetu, jak ho známe dnes“2. Cílem interpretace je odhalit 

takové vzájemné vazby a propojení mezi texty, jaké měli při výkladu na mysli jejich autoři. 

Výsledkem je pak objasnění makrostruktur a kompozičních technik biblických knih. 

Martin Prudký se ve svém článku o starozákonní biblistice 20. století v podnadpise „Synchronní 

perspektiva“ zabývá také problematikou vnitřních vazeb, narážek, odkazů a citátů, resp. jejich funkcí, 

jejich logikou a strategií užití tohoto fenoménu v biblických textech (tzv. intertextualitou) a píše, že 

„nad touto problematikou se setkaly podněty „kanonického přístupu“ s metodami synchronního čtení, 

                                                 
1 Robert Řehák však ve svém článku „Užití synchronní analýzy v biblické onomatologii“, in: Religio, 1/99, 1999, str. 73-79. 

označuje Childse za představitele „Školy kanonického přístupu". 
2 BIEROT, David. Deuteronomium jako metatext a jeho role při vytváření makrostrukturální koherence Mojžíšova kánonu. 

In Studie a texty Evangelické teologické fakulty, Svazek 9 - Výklady a vykladači (Studie k biblické hermeneutice). 
Jihlava: Mlýn, 2005. 173 stran, str. 20. 
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narativní analýzy i „tradiční“ kritiky či kritiky redakce“3. Tyto metody zdůrazňují jak vypadá 

„poslední tvar“ biblických textů, proto jsou na rovině synchronní. 

 

2. Zařazeni kanonického přístupu dle Oeminga 

V hermeneutice se používá mnoho různých přístupů k výkladům Bible. Každý z těchto přístupů 

pracuje s jinými nástroji a řeší jiný problém. Cílem všech těchto metod je porozumění textu. Podle 

Oeminga se v procesu porozumění textu, stejně jako v komunikaci, uplatňují čtyři faktory: autor, text, 

čtenář a věc. Tyto faktory jsou ve vzájemném vztahu a Oeming je sdružuje do tzv. hermeneutického 

čtyřúhelníku4: 

 

         věc 
     a její svět 
 
 
 
autoři          recipienti (adresáti) 
a jejich svět         a jejich svět 
 
 
 
          texty 
     a jejich svět 

 

 

Podle Oemingova rozdělení patří kanonický přístup do kategorie metod zaměřených na texty a 

jejich svět (do této kategorie dále řadí lingvistické strukturální metody, novou literární kritiku – 

synchronní čtení a Písmo vykládané jako dění řeči a událost slova). 

 

3. Zařazeni kanonického přístupu dle katolické církve 

Katolická církev se řídí dle Papežského dokumentu o výkladu Bible v církvi (Výklad bible 

v církvi - dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993). Podle jejich přístupu je úkolem 

exegeta provést aktualizaci a inkulturaci. Výsledkem exegeze mají být: a) oprávněné požadavky Bible 

na člověka a jeho jednání; b) určení skutečného smyslu textu;  c) určení toho, co je detail. Při 

nedostatečné přípravě mohou být totiž opomenuty tři hermeneutické zásady, které jsou: 1) naslouchat 

Božímu Slovu z hlediska přítomné církve, 2) rozpoznat aspekty, kterými Bible svět osvětluje či 

zpochybňuje; 3) vybrat z toho textu prvky schopné působit na plodný vývoj přítomnosti v souvislosti 

se spásou v Ježíši Kristu. 

                                                 
3 PRUDKÝ,  Martin. Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem. In Teologická reflexe IX 

(2003). str. 138. 
4 OEMING,  Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 261 s., str. 17. 
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Podle instrukce Papežské biblické komise (PBK) „Výklad Bible v církvi“ se řadí kanonická 

metoda mezi přístupy založené na tradici církve (kam řadí kromě toho také židovskou exegetickou 

tradici a přístup z hlediska dějin působení).5 Zároveň ji však podle tohoto dokumentu PBK berou jako 

metodu, která doplňuje metodu historicko-kritickou. Kanonický výklad je brán podle významu 

jednotlivých knih v celku Písma; specifický význam je obohacený o další význam v rámci výpovědní 

síly dalších knih. Např. podle Augustina, jehož výklad je součástí tradice církve, je ve Starém zákoně 

skryt Nový zákon a zase z Nového zákoně je zjevný zákon Starý. Bible v jejich pojetí není sbírka textů 

bez vzájemných vztahů, ale soubor různých svědectví jediné velké tradice.  

 

 

II.  KANONICKÝ P ŘÍSTUP  

1. Otázka kánonu a jeho význam pro hermeneutiku 

Kánon vznikl určitým dějinným procesem a má pro nás rozhodující teologický význam. Mnozí 

představitelé kritické teologie mají totiž sklon k tomu, považovat kánon za něco náhodného a tudíž 

teologicky nevýznamného. K pojmu „kánon“ patří také to, že je uzavřený, protože jedině pak nese 

teologickou a dogmatickou náplň. Také je důležité si uvědomit, jak píše Karel Taschner, že „církev 

kánon nevytvořila, ale vytvořený kánon uznala …. Jinak řečeno: dnešní novozákonní spisy se staly 

kanonickými tím, že se církvi vnutily svou vlastní vnitřní vahou“6 Taschner zde sice mluví o 

novozákonním kánonu, ale současně připomíná, že novozákonní kánon neexistuje pro sebe sama, ale 

je součástí kánonu celého Písma: „Církev rozpoznala ve spisech Starého zákona přítomnost Ducha 

svatého, který mluvil skrze proroky.“7 I když uvnitř kánonu existují občasné rozpory, tak tím 

nenarušují jednotný koncept. Petr Pokorný k tomu píše: „Biblický kánon je rozhovorem, místy téměř 

hádkou (srov. Ř 3,27-4,8 s Jk 2,18-26) Kristových svědků. Společný je jen předmět jejich svědectví a 

s ním spojená naděje.“8 

V hermeneutice se postupně od 70. let začala rozvíjet debata (hlavně v USA) o otázce biblického 

kánonu jako celkového kontextu nutného pro výklad jednotlivých biblických míst. Při dosavadním 

historicko-kritickém výkladu biblických knih kánon hermeneuticky nehrál žádnou roli. Zde je 

základním principem to, že biblický text musí být interpretován ve světle celého svědectví Písma.  

Kánon církve je základním kontextem výkladu Písma, protože nejde jen o text minulých dob, v nichž 

se Bůh setkával se svým lidem, ale skrze něž dodnes vyučuje svou církev. Biblický text je pro církev 

prostředkem Božího zjevení. 

 

                                                 
5 VÝKLAD BIBLE V CÍRKVI, Dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993. 1. vyd. Praha: Karmelitánské 

nakladatelství, 1996. 109 s. (http://pastorace.biskupstvi.cz/studtexty/, str. 2-4). 
6 TASCHNER, Karel. Dějiny vzniku novozákonního kánonu. Článek na http://www.sweb.cz/etfuk/tools.htm. 10 s, str. 8 
7 ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu - Kánon jako interpretační možnosti rozvedená na pozadí 

díla B.S. Childse a J. A. Sanderse“. Jihlava: Mlýn 2005. 293 s., str. 8 
8 POKORNÝ, Petr. Úvod do exegeze. Skriptum pro studijní účely Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. 1. 

vyd. Praha: Kalich, 1979. 189 s., str. 17. 
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 Teologický význam postavení jednotlivých knih v kánonu 

Pro některé badatele, kteří se zabývají kanonickým přístupem, má velký vliv postavení 

jednotlivého textu či knihy v rámci celého kánonu. Pokud se jedná o postavení knihy v novozákonním 

kánonu, tak tam není takový problém. Problém však vyvstává, pokud chtějí vyvozovat teologii 

z postavení knih v kánonu Starého zákona. Zde se musí rozhodnout, zda je pro ně normativní kánon 

masoretský nebo řecký. 9 

Masoretský kánon ve svém sledu Tóra, Proroci a Spisy signalizuje určité teologické 

hodnocení: Na začátku se setkáváme s Božím zjevením ve stvoření, v dějinách (především vyjití 

z Egypta) a v právu (Sínajská perikopa). Proroci a Spisy Tóru vysvětlují a vyjasňují na příkladech (viz. 

např. Davidovo selhání), což naznačuje například těsná návaznost okrajových knih dalších 

kanonických bloků na tématiku Tóry (Joz 1, Mal 3, Ž 1). Středem Tóry je Lv 16 hlásající teologii 

chrámu (svatyně) a kultického smíření v období Jom Kippur. Programový závěr hebrejské Bible v 2 

Pa 36,23 ohlašuje: „Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – Hospodin, jeho Bůh, buď s ním – se může 

vydat na cestu /do Jeruzaléma/!“ Text nás informuje o novém exodu Izraele, který se navrátí  

z vyhnanství a rozptýlení zpět do svého duchovního centra. V centru Izraele stojí Chrám a v něm Tóra 

jako substance Boží přítomnosti.   

Řecký kánon směřuje jiným směrem. Výrazně pozměněné pořadí knih sleduje dějinný 

koncept. Začíná stvořením, minulostí Božího lidu  a končí otevřenou budoucností. Proroci jsou na 

konci kánonu. Programový závěr Septuaginty vyjadřuje Mal 3,23n: „Hle, posílám k vám proroka 

Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů 

k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.“ Na takto otevřený konec se vznikající 

křesťanské církvi dobře navazovalo. Prorocké vyústění Starého zákona dává velký prostor pro 

svébytnou interpretaci. Ústřední otázkou evangelií je, zda je Ježíš oním prorokem, zda je Elijášem 

(srov. Mk 8, 27-29). 

 

2. Vlastní kanonický přístup k interpretaci Bible  

Hlavním důvodem pro vznik této metody bylo zpochybnění historickokritické metody (tedy 

přehnaný zájem o to, co se skrývá za konečným textem, rekonstrukce domnělých předstupňů textu a 

vytváření džunglí hypotéz).10  

Předmětem Biblického vykladu má být  konečný text v té podobě jak ho máme dnes a jak nám ho 

zachovala tradice. Protože se kanonickým procesem (neboli procesem tradování) zachovalo jen to, co 

je dobré a pravdivé, dosvědčuje to kvalitu našeho kánonu. Cílem kanonického výkladu je najít 

spojitost a jednotu Bible jako celku. Obnovuje tak reformační přístup výklad Bible Bilí. Typické pro 

                                                 
9 ČAPEK, Filip, Přednášky Teologie Starého zákona pro VOŠB v Hradci Králové 2004/2005. Pracovaní verze, str. 31. 
10 OEMING,  Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 261 s., str. 93. 
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tento přístup je tzv. „radikální teocentričnost“ a kérygma (antropocentrismus zde nemá oproti 

historicko-kritické metodě význam). 

Při výkladech nezáleží na jednotlivých izolovaných textech, ale na vysvětlení struktury skupin 

textů, knih a celého kánonu. Prioritní je snaha objevit takové vztahy a propojení mezi texty, jaké měly 

na mysli jejich autoři. 

Lze pozorovat velkou podobnost mezi tímto přístupem a tzv. metodou „intratextuality“ (shody a 

souvislosti v okruhu jednoho určitého kulturně-náboženského kontextu), která „klade důraz na vnitřní 

(intra) souvislosti v rámci kulturně a nábožensky koherentního (soudržného) celku oproti úsilí tento 

celek vysvětlit navenek (extra) a přeložit do jiných kategorií.“11. Zdrojem souvislostí jsou pak svaté 

texty (hlavně narativní), jež určují život jednotlivců i společnosti. Neboli: „Svaté texty, Písmo, jsou 

tím, kdo vykládá, ne kdo je vykládán. Právě ony vytváření ,gramatiku´ diskurzu (rozhovoru) 

společenství.“12  

Kromě Childse se kanonickým přístupem také zabývá významný teolog Rolf Rendtorff, který se 

však neomezuje jen na rozvíjení výpovědi textu, ale snaží se pojmout celek Starého zákona 

z tématického hlediska (třídí a navzájem provazuje jednotlivá témata v rámci celého kánonu).13 

Rendtorff je však daleko více přístupnější i jiným metodám, ale zase se nezajímá o křesťanský pohled 

na Starý zákon. 

 

 Brevard S. Childs 

Childs je průkopníkem kanonického přístupu. Kánon je dle něho normou pro společenství víry, je 

normou církve a svědectvím o Ježíši Kristu (výrazný christocentrismus). Childs nejdříve odděleně 

zkoumá samostatná svědectví Starého a Nového zákona a pak je uvádí do vzájemného dialogu a do 

dialogu se současnými teology a teologickými problémy. Tak například hovoří o „Boží identitě“, 

„Bohu Stvořiteli“, o vztahu „Zákona a evangelia“ a o „Profilu poslušného života, etice“.  Childsův 

přístup chce být hlavně teologický, proto se nezajímá o historickokritické otázky. To, co rozhoduje, je 

konečná podoba (ang. final form) textu. Cokoli předtím je důležité pouze tehdy, pokud se tím osvětluje 

konečná podoba. Že byl kupříkladu Ž 19 původně ugaritským mýtem o stvoření, není podstatné do té 

doby, než Žalm začneme interpretovat v širších souvislostech (žalmu celého, Žaltáře, Spisů a nakonec 

kánonu jako celku). 

Pro Childse je kánon jakýsi „hermeneutický všeobecný klíč“, který je centrem výkladu Písma. 

Dále „smiřuje a přivádí prostřednictvím kanonického procesu a kanonického utváření na společnou 

interpretační platformu zdánlivě nesmiřitelné, synchronii a diachronii, studium růstu textu i jeho 

konečného tvaru, minulé významy i významy ,konečné´.“14 Problémem snad zůstává, jaký kánon je 

                                                 
11 ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu - Kánon jako interpretační možnosti rozvedená na pozadí 

díla B.S. Childse a J. A. Sanderse“. Jihlava: Mlýn 2005. 293 s., str. 91. 
12 Tamtéž str. 91 
13 Tamtéž str. 100. 
14 Tamtéž str. 40. 
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ten pravý. Jeho pojetí kánonu se postupně měnilo, až mu jde nakonec o takový kánon, „pomocí něhož 

je vytvářen kontext specifického teologického diskurzu“15 a už není podstatné o jaký kánon se jedná 

(zda masoretský text, Septuagintu či kánon v národních jazycích). Jeho cílem je vykládat biblický text 

ve vztahu ke společenství víry a jeho praxi a nejde mu při tom o původní zájem autora (biblické látky 

totiž byly shromaždovány jako věčné Boží Slovo, které vznáší nárok na každou novou generaci). 

Childsovým velkým přínosem je to, že nechtěl zůstat v zavedených kategoriích, ale snažil se o to, 

aby biblistika usilovala o vyšší cíle a využívala nové a neotřelé formy badatelské práce. „Mezi tyto 

formy patří i výrazný pneumatologický prvek autorovy exegeze a důraz, že Písmo odkazuje za sebe 

k Boží skutečnosti.“16 

 

3. Ukázka použití metody 

Využití této metody lze vidět např. na textu Iz 55,1-317: 

Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a 

kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co 

nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, 

slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná." 

 

1. Musíme si nejprve položit otázku: Na které kanonické texty zde básník navázal a které zase 

naopak vyprovokoval?  

2. Tento oddíl má zřetelnou obdobu se zázračným nasycením (Mk 6,34-44): učedníci uvažují 

monetárně (v penězích), ale Ježíš sytí zadarmo a ještě zbude. Stejný motiv s obsahem slova „zadarmo“ 

se objevuje v Mt 10,18 (zadarmo jste vzali, zadarmo dávejte) a v Ř 3,24 (ospravedlnění zdarma jeho 

milostí). 

3. Dalšími texty podobné či stejné rétoriky jsou: Př 8 (Moudrost volá a nabízí…); Mt 11,28a (Ježíš 

zve a nabízí odpočinutí těm, kdo se namáhají a jsou obtíženi břemeny); J 7,37 (Ježíš v poslední den 

svátku volá: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně“); Zj 21,6; 22,17 (Alfa i Omega nabízí žíznivým 

živou vodu zadarmo). Dvě poslední oslovují „žíznivé“, nabízejí „vodu“ a vyzývají k „přistoupení“ (viz 

J 6,35; 4,13nn). 

4. Další otázky jsou: Zve se tu na banket (jako v Př 9,1nn, kde Moudrost zve ke stolu a nabízí 

poražené dobytče, víno smíšené s vodou, chléb nebo jako v Mt 22,1nn, kde je řeč jen o mase krmných 

dobytčat)? Nebo jde o přístup k elementárním zdrojům života? Neboli: má prorokova báseň 

univerzálně-eschatologickou notu (viz Iz 25,6), je možno ji tam legitimně vidět? 

5. Pak ještě další otázka pro úvahu zní: je pozvání výzvou ke „všem národům“, nebo jen k lidu 

smlouvy? Nebo k oběma adresátům? 

                                                 
15 Tamtéž str. 58 
16 ČAPEK, Filip. Co se za deset let boje o kanonický přístup odehrálo? In Teologická reflexe VIII.  2002/2, str. 202. 
17 FILIPI, Pavel. Pozvání k naději.  1. vyd. Praha: Kalich, 2006. 264 s., str. 64. 
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Zde tedy intertextualita napomáhá k hledání vztahům mezi jednotlivými texty Bible a tím vznáší 

nové otázky k teologickému výkladu. 

Tento přístup také dokazuje význam textu na základě jeho postavení v určitém kontextu.  

Např.18 Ž 1 z pohledu běžné exegeze představuje náročnou a mudroslovnou báseň, ve které se 

rozvíjí učení o dvou cestách (spása pro zbožné a záhuba pro svévolníky). Kanonická perspektiva 

v Hebrejské Bibli však vyvozuje ze sousedních textů (Mal 3 a Ž 2) tyto závěry:  

1. Mal 3 a Ž 2  zdůrazňují skutečnost přicházejícího soudu. 

2. Zatímco Ž 1 vyžaduje rozhodnutí jednotlivé osoby, v následujícím žalmu se jedná o rozhodnutí 

národů. Oba žalmy propojuje klíčové spojení „vést do záhuby“ (Ž 1,6 a Ž 2,12). 

3. Ž 1 tedy spojuje Žaltář s klasickou profétií, což je podtrženo citací Jr 17,8 (Ž 1,3). 

4. Ž 1,2 vzbuzuje otázku, co se pod slovem „zákon“ myslí. Nejprve nás napadne Tóra, poté nás ale 

spojení „jeho zákon“ odkáže také k textu Dt 17,19n (deuteronomistický zákon pro krále). Ž 1,2 je 

navíc identický s Joz 1,8 a tím se Žaltář spojuje s Tórou a jejím dalším působením v dějinách Izraele. 

5. Důležité je také to, že Ž 1 vytváří spolu s Ž 41 první knihu Žalmů. Ž 41 začíná 

blahoslavenstvím (chválí toho, kdo se ujímá nuzného), ale oproti Ž 1 formuluje blahoslavenství 

pozitivně (Ž 1 má negativní formulace - „Blaze muži, který se neřídí….“). 

6. Ž 1 dále vytváří s Ž 150 množinu celého Žaltáře: zatímco na začátku Žaltáře je řeč o závažnosti 

a nevyhnutelnosti soudu, na konci této kompozice jde o velkolepou chválu Hospodina.Tedy Žaltář 

směřuje od nářku ke chvále. 

7. Žalmy se díky tomu, že se rozmanitým způsobem vztahují ke všem částem kánonu, ocitají 

v klíčovém postavení. 

Tento pohled tedy otevírá nové možnosti výkladu a v rámci kánonu si všímá detailů, které 

jiná metoda nemůže zachytit.  

 

III.  KRITIKA KÁNONU  

1. Hlavní důrazy kritiky kánonu 

Kritika kánonu se oproti kanonickému přístupu zrodila na poli textové kritiky. Kánon je zde 

vnímán jako kontinuální veličina, kterou lze sledovat v průběhu dějin tradování.  

Tento přístup zkoumá obecně „důvody kanonizace jednotlivých textů, jejich funkci v rámci 

kánonu a současně hledá společné rysy kanonických textů, které lze interpretovat jako biblickou 

teologii“19. To co má současný čtenář před očima je svědectvím o textu v pohybu, proto při své 

exegezi využívá také masoretské poznámky, židovské exegeze - midraše, výklady církevních otců, 

středověké glosy apod. „Bibličtí autoři a tradenti se pohybovali v určitém tradičním literárním světě, 

                                                 
18 OEMING,  Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 261 s., str. 98. 
19 POKORNÝ,  Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. 508 s., str. 125. 
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který jim nabízel myšlenkový a představový ,materiál´, kterého pak oni užili ke stavbě či přestavbám 

textů, vedeni specifickými záměry.“20 

 

1.1. James A. Sanders 

Pro Sanderse je dnešní kánon výsledkem určitého procesu během něhož byly biblické texty 

vystavovány novým situacím a výzvám. Díky těmto novým situacím byly nově formulovány a 

aplikovány, aby byly stále pro společenství věřících oslovující. Biblická tradice překlenovala propast 

generací a byla určena do více než jednoho kontextu. Pokud se objevila potřeba, další generace vnikla 

do textu a přetvořila ho pro aktuální problém (většinou šlo o rozdělení na části). 

Svoji metodu založil na textové kritice v Kumránu nalezených Žalmů. Ve své knize „Canon and 

Community“ zdůrazňuje vztah Písma k církvi, tj. kánonu ke společenství víry. Bible získává plnou 

velikost v církvi, kde je její pravý úkol. Proto jí nelze ponechat v zajetí studijních pracoven badatelů, 

ale je třeba jí dát nazpět věřícím společenstvím. Sanders vychází z přesvědčení, že Duch svatý působil 

nejen při autorech, kteří sepisovali jednotlivé spisy, ale též při celém procesu formování kánonu. 

Kánon obsahuje prvky adaptability a stability. Každá generace čte Bibli ve světle svého vlastního 

místa v životě, svých vlastních otázek, své vlastní nutné hermeneutiky. Hermeneutika je uměním 

interpretovat Bibli pro současnou věřící komunitu. Typické pro Sanderse je jeho chápání 

„zpřítomňování tradice“: Izrael po babylónském zajetí přežil jenom díky novému čtení a přeříkávání 

starých předexilních tradic, tradic pře obsazením země, tradic, které ještě identitu nezakládaly na 

získané zemi. Díky této funkci je kánon jak stabilní, tak adaptabilní.  

Kanonická hermeneutika má tři roviny: 1) oblast textu v jeho „původním“ kontextu (význam textu 

v jeho vlastním prostředí pomocí historické kritiky); 2) propojení minulosti textu s jeho přítomností 

(určit význam textu v současnosti); 3) syntéza těchto dvou rovin. Tím se kanonická kritika snaží „o 

syntézu hermeneutiky, která se zaobírá historicko-kritickými problémy a hermeneutiky, jež usiluje o 

překlenutí propasti mezi „dějinně“ rekonstruovanými významy a moderními kulturními systémy a 

významy. Mezi textem a jeho proměnlivými kontexty se hledá rovnováh či „střední mez“ (mid-

term)“21. Svoji kanonickou hermeneutiku znázorňuje pomocí trojúhelníku - To, co je napsáno (text) se 

čte určitým způsobem (hermeneutika) dle kontextu (kontext) určitého konkrétního společenství: 

 

hermeneutika 

 

 

                                                           tradice/text                   kontext/situace     

     

                                                 
20 FILIPI, Pavel. Pozvání k naději.  1. vyd. Praha: Kalich, 2006. 264 s., str. 54. 
21 ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu - Kánon jako interpretační možnosti rozvedená na pozadí 

díla B.S. Childse a J. A. Sanderse“. Jihlava: Mlýn 2005. 293 s., str. 137. 
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2. Ukázka použití metody 

Sanders například dokládá principiální otevřenost textu a jeho intertextualitu na příkladu 

masoretského vstupu v Iz 43,2122 („Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých 

chvályhodných činech.“), kde masoreti odkazují k Ex 15,13+16 („Svým milosrdenstvím jsi vedl tento 

lid, který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí ke své svaté nivě.“) a tak se tento text stává 

zpřítomňující midraš exilního proroka na téma Písně moře. Lid exilní přítomnosti je stejným 

společenství, jaké vyšlo skrze Boží „podivuhodné činy“ z Egypta. I on je jako „tento lid“ 

„Hospodinovým milosrdenstvím vykupován“, aby „prošel na horu Božího dědictví“. Izrael 

v Babylóně či jinde v exilu, žije stejnou nadějí jako Izrael, který byl vyveden z Egypta. 

Jak lze vidět, tak na rozdíl od Childse vnímá Sander intertextualitu jinak - jako teologickou 

souvislost vytvořenou masoretskými poznámkami. 

 

 

IV.  KLADY A ZÁPORY KANONICKÉHO P ŘÍSTUPU 

1. Přínos kanonického přístupu pro biblickou práci 

Hlavním přínosem této metody je, že po liberálních a kritických výkladech ukázala na  jednotnost, 

pestrost a návaznost jednotlivých textů v Písmu. Někteří teologové totiž vidí v pestrosti a rozmanitosti 

jen protimluvy a rozpory. Autorita Písma díky této metodě tak spočívá v celku kánonu. Jen pokud 

budeme číst každý jednotlivý oddíl v rozhovoru s jinými pohledy uvnitř Písma můžeme zaslechnout 

Boží slovo. Petr Pokorný vidí přínos kanonického přístupu pro dogmatiku a teologii v tom, že „exeget 

nemůže biblickými citáty vykládat mínění církevního úřadu, ale má skutečně vykládat Bibli Biblí.“23 

Dalším důležitým přínosem je to, že díky této metodě došlo ke sblížení exegetické práce 

s dogmatikou, což je cenné pro přiblížení se ke staré tradici církve. Možná právě proto se stala tato 

metoda v posledních letech tolik oblíbená. 

Praktickým přínosem pro vykladače a kazatele je to, že pokud vnímá tzv. „makrotext" celé knihy, 

literárního okruhu a celé Bible, tak objeví témata, motivy či formy, obrazy a metafory, které přesahují 

jednotlivý text a jdou napříč Biblí. Kanonický přístup někdy mění a někdy nemění pointu a  otevírá se 

novým aplikacím.. 

 

2. Nedostatky tohoto přístupu 

Více kritizován bývá přístup Childse než Sandrese, který je méně „kontroverzní“. Kritici tomuto 

přístupu vytýkají, že je podceňován význam historické práce a že zde dochází k dogmatickému útěku z 

těžkostí historických otázek a že někdy působí nevěrohodně. Často tvrdí, že rozpory v Písmu 

převažují. Pokusy sladit (harmonizovat) tyto jednotlivé hlasy jsou prý umělé. Jaké rozpory mají na 

                                                 
22 tamtéž., str. 120. 
23 POKORNÝ, Petr. Současná biblická věda. In Český bratr 79/2003. str. 14. 
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mysli? Např. je to vidět v rozdílném podání mezi 2. Sam a 1. Par. V prvním případě Davida podnítil 

proti Izraeli Hospodin, v druhém satan. Jiným příkladem může být představa Hospodina jako 

bojovníka v kontrastu s hlasem tichým a jemným, který slyšel Eliáš.24  

Kanonický přístup působí jako metodologicky neuspořádaný, protože chce postihnout vše a co 

nejobsáhleji pojednat dané téma. Hlavně Childsovi je vytýkán tzv. „metodický monismus“ 

(zdůrazňuje konečnou podobu textu a nebere v úvahu předcházející vývoj Biblického materiálu). Příliš 

se zajímá o kánon, že nebere v úvahu původní záměr autora a okolnosti vzniku25.  

W. Brueggemann zase kritizuje Sandersův přístup k procesu tradování se základními komponenty 

- imaginace, ideologie a inspirace a tvrdí, že tyto tři věci jsou naprosto neslučitelné. Proces tradování 

má podle Brueggemanna dynamický a nadčasový rozměr; proces tradování nemůže být nikdy 

ukončen, protože text nové nekončící výklady neustále vyžaduje. 

 

 

ZÁVĚR 
Kanonický přístup je nový hlavně tím, že dává na první místo důležitost kánonu oproti rozšířeným 

historicko-kritickým metodám. Hlavní hermeneutický nástroj této metody, intertextualita, je používaná 

již dlouho (například Židé znali Písmo velice dobře a tak vnímali intertextualitu jako další teologický 

obsah jednotlivého textu; podobně tak i Ježíš ve svých kázání ukazoval svými narážkami na 

starozákonní texty na nový obzor), avšak zcela jinak. Obecná a židovská intertextualita má jiné cíle a 

kánon v nich nehraje téměř žádnou nebo žádnou roli (např. Židé o nějaké uzavřenosti Písma ani 

neuvažovali). Tento přístup dokládá jednotnost Bible v jejím kanonickém uspořádání, což je velice 

přínosné pro dnešní dobu, kdy se Bible zpochybňuje.  

Rozmanitá svědectví v Bibli obohacují naší perspektivu při výkladu a pomocí metody 

kanonického přístupu lze najít jednotící pojítko - Bůh SZ i Bůh NZ je tentýž, navzdory tomu, že je 

popisován mnoha způsoby a obrazy. Tím sjednocuje věroučnou a teologickou zvěst celého Písma. To, 

že existují rozmanitá svědectví uvnitř kánonu, nás vybízí k tomu, abychom je promýšleli v jejich 

vzájemném vztahu a také v jejich vztahu k jedinému Bohu.  

Podle mého názoru je však třeba zkoumat Bibli také kriticky a neomezovat se jen a jen na 

Bibli - ne však s cílem Bibli rozebrat a zpochybnit (jako to dělá tradiční historicko-kritická 

metoda), ale naopak sjednotit její teologickou zvěst z pohledu svědectví o Bohu a Ježíši 

Kristu. 

 

 

                                                 
24 Například Marek G. Brett ve své práci Biblical Criticism in Crisis? - The Impact of Canonical Approach on Old Testament 

Studies (1991) kritizuje Childse za jeho redukcionistické prvky v jeho přístupu a snahu o „vlídnou“ rekonstrukci. 
25 Takto ho např. kritizuje Eduard S. Gernstenberger 
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