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Abstrakt 

Tématem práce je slovanský překlad Bartolomějova evangelia (Otázek Bartolomějových), 

apokryfní památky sepsané původně v řečtině pravděpodobně ve třetím století. Do dnešní 

doby se text tohoto apokryfu dochoval ve dvou známých řeckých, dvou latinských a šesti 

slovanských rukopisech. Tyto slovanské rukopisy pocházejí ze 14.–18. století, přičemž čtyři 

z nich jsou ruského původu a dva srbského. Cílem práce je stanovení pravděpodobného místa 

a doby pořízení prvotního překladu památky do slovanštiny a nastínění cest, kterými se 

rukopisy ve slovanském prostředí dále šířily. Na základě podrobného textologického 

a lexikálního rozboru docházíme k závěru, že všechny slovanské rukopisy s textem památky 

vycházejí z jednoho společného archetypu, který byl s největší pravděpodobností pořízen 

v Bulharsku v průběhu 10. století. Dochované rukopisy dosvědčují, že původní slovanský 

překlad byl přenesen na Kyjevskou Rus, kde se rukopisy dále šířily a kde zároveň došlo 

k určitým úpravám textu památky, na základě kterých můžeme dochované rukopisy roztřídit 

do dvou redakcí či rukopisných linií. Z Ruska se rukopisy s textem památky dostaly také do 

prostředí srbského, a to nezávisle na sobě ve dvou různých obdobích. Součástí práce je také 

přehledná edice památky, jež zahrnuje různočtení ze všech slovanských rukopisů a zároveň 

i znění řecké a latinské, takže může být tato edice přínosná také k poznání archetypu celého 

textu. 
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Abstract 

The thesis deals with the Slavonic translation of the apocryphal Gospel of Bartholomew 

(Questions of Bartholomew), which is a literary monument written in Greek most likely in the 

3
rd

 century. The text of the monument has survived in two known Greek, two Latin and six 

Slavonic manuscripts. These Slavonic manuscripts are dated between the 14
th

 – 18
th

 centuries, 

with two of them pertaining to the Russian redaction of the Old Church Slavonic and the other 

two to the Serbian redaction. The objective of the thesis is to identify the most probable place 

and time assignment of the original Slavonic translation of the monument, and an outline of 

lines by which the manuscripts were spread in the Slavonic environment. By a detailed 

textological and lexical analysis we come to the conclusion that all the Slavonic manuscripts 

containing the text of the monument stemmed from one common archetype originated most 

likely in Bulgaria during the 10
th

 century. The Slavonic translation was later moved from 

Bulgaria to Kievan Rusʼ, where the manuscripts were further spread and where the text of the 

monument was adjusted; this is how the manuscripts can be divided into two separate 

redactions. The manuscripts were also spread from Russia to the Serbian environment, which 

happened twice and independently of each other in two different time periods. A synoptical 

edition of the text of the monument creates a part of the thesis. It includes variant readings of 

all of the Slavonic manuscripts and the Greek and Latin version of the monument, so this 

edition may be valuable for the analysis of the original version of the text. 
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Úvod 

 

Texty pojednávající o životě a skutcích Ježíše Krista a o osudech jeho dvanácti apoštolů 

začaly vznikat již v průběhu prvního století. Tyto texty byly různého charakteru – některé 

byly obsáhlé a podrobné, jiné se držely pouze náznaků a do detailních popisů nezacházely. 

Spolu se zvyšujícím se počtem těchto spisů začala vyvstávat i potřeba jejich třídění na ty, 

které mohly být oficiálně uznány a schváleny nově vznikající křesťanskou církví, jejímiž 

základními pilíři se měly stát, a na texty ostatní, jež těmto požadavkům nevyhovovaly. 

Formování tohoto novozákonního kánonu představovalo dlouhodobý proces, který byl 

ukončen až ve 4. století, nicméně diskuze o pravověrnosti některých začleněných spisů či 

textů, které by naopak do kánonu zařazeny být měly, pokračovaly i poté.  

Termín apokryf je odvozen od řeckého adjektiva  s významem tajný či 

skrytý. V katolické a pravoslavné církevní tradici se tímto termínem rozumí spis svým 

obsahem a formou podobný starozákonním a novozákonním knihám, který však do 

biblického kánonu nebyl přijatý. V protestantské tradici jsou pak termínem apokryf chápány 

knihy deuterokanonické, tedy starozákonní spisy, jež nejsou součástí palestinského kánonu 

uznávaného židovskou obcí a protestantskými církvemi (1. a 2. kniha Makabejská, Kniha 

Moudrosti aj.). V této práci vycházíme z katolického pojetí termínu.  

Jedním z raně křesťanských apokryfů je Bartolomějovo evangelium, památka sepsaná 

původně v řečtině pravděpodobně ve 3. století, která byla přeložena do latiny a v pozdější 

době též do staroslověnštiny a do dnešní doby je dochována pouze ve dvou známých řeckých, 

dvou latinských a šesti slovanských rukopisech.  

Cílem této práce je všestranný rozbor slovanské verze apokryfu, a to především za 

účelem zhodnocení jejího místa v širším okruhu staroslověnských a církevněslovanských 

památek, stanovení místa a doby vytvoření prvotního překladu do slovanštiny a nastínění cest, 

kterými se rukopisy s textem památky šířily ve slovanském prostředí.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se zaměříme na obecnou 

charakteristiku památky, její děj a místo, které zaujímá v apokryfní literatuře. Ve druhé 

kapitole se pokusíme zhodnotit každý slovanský rukopis zvlášť, a to především z hlediska 

ortografických a dalších jazykových specifik. Pozornost budeme věnovat také porovnání 

obsahů sborníků, v nichž se texty nacházejí. Třetí kapitola se soustředí na textologický rozbor 

památky, a to jak ve vztahu slovanských rukopisů k řeckým, tak samotných slovanských mezi 
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sebou. Na základě tohoto porovnání se pokusíme určit, zdali je možné v rukopisech 

vysledovat společné charakteristické rysy, jež by mohly svědčit o různých textologických 

liniích či rukopisných redakcích. Ve čtvrté kapitole se zaměříme na lexikální rozbor památky, 

a to i s přihlédnutím k analýze biblických citátů, které se v textu vyskytují. Poslední, pátá 

kapitola pak bude pojednávat o vybraných morfologických a syntaktických prvcích 

slovanských verzí. 

Slovanský překlad památky dosud nepřitahoval příliš velkou pozornost badatelů. 

Nepovažujeme proto za nutné věnovat samostatnou kapitolu přehledu literatury, která se 

památce přímo věnuje, ale příslušné práce zmíníme na místech, ke kterým mají určitou vazbu. 

K práci je připojen také doprovodný materiál sestávající především ze synoptických 

tabulek a edice památky, jež zahrnuje různočtení ze všech slovanských rukopisů. Paralelně je 

zde připojeno také znění řecké a latinské, takže tato edice může dobře sloužit jako studijní 

materiál pro další výzkum Bart.  
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1 Bartolomějovo evangelium 

 

Bartolomějovo evangelium (dále Bart) je apokryfní památka pocházející pravděpodobně ze 

3. století (Dus 2007: 97). Její přesnější název však zní Otázky Bartolomějovy
1
, protože 

označení Bartolomějovo evangelium bývá užíváno jako souhrnný název pro skupinu památek 

bartolomějské tradice, kterou tvoří také několik textů koptských. Tyto koptské texty však 

pocházejí nejdříve z 5.–7. století a ačkoliv badatelé dříve předpokládali jejich přímou 

souvislost s naší památkou (Kovář 1910: 643), v současnosti se přiklánějí spíše k názoru, 

že jejich vzájemnou vazbu nelze prokázat (Dus 2007: 95).  

Pod názvem Otázky Bartolomějovy (Quaestiones s. Bartholomaei, index 228) je 

apokryf uveden i v souhrnném katalogu řeckých hagiografických památek Bibliotheca 

Hagiographica Graeca (BHG 1909: 35). Ve slovanském prostředí se setkáváme též s názvem 

Bartolomějovy otázky Bohorodičce, analogicky ke druhé kapitole památky pojednávající 

právě o Bartolomějových otázkách Panně Marii. Pod tímto názvem je Bart zmiňováno také 

v některých seznamech zakázaných a lživých knih, např. v rukopise ze 17. stol. č. 261/107 

Solovecké sbírky Ruské národní knihovny v Petrohradě (варѳоломѣевы вопросы къ богородицы, 

viz ORSM 1881: 402–403). 

Text památky je rozdělen do pěti kapitol různé délky. Koncipován je jako 

erotapokritický spis, kdy apoštolové pokládají otázky a Ježíš či Marie jim odpovídají. 

Ve všech kapitolách je obsaženo úvodní dohadování apoštolů, kdo z nich je oprávněn otázky 

pokládat. Vždy se však odvažuje zeptat pouze Bartoloměj, který zároveň jako jediný spatřil 

sestupovat anděly k ukřižovanému Ježíši a viděl, že Kristus nebyl na okamžik na kříži vidět. 

Vyvolenost tohoto apoštola může mít souvislost s novozákonními verši J 1:45–51, v nichž je 

popisováno připojení Bartoloměje/Natanaela k apoštolské skupině: 

45Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v 

Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ 46Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co 

odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ 47Ježíš spatřil 

Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelec, v němž není lsti.“ 48Řekl 

mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem 

tě pod fíkem.“ 49„Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ 50Ježíš mu 

odpověděl: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod fíkem‘? Uvidíš věci daleko 

                                                 
1
 Nutnost zadání názvu této práce však přišla dříve, než jsme se stačili v problematice názvosloví zorientovat, 

a proto se zde s vědomím nepřesnosti držíme názvu Bartolomějovo evangelium. 
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větší.“ 51A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží 

vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“ (Bible 1985: 92). 

První kapitola památky pojednává o otázkách Ježíšovi. Své vyptávání uvádí 

Bartoloměj prosbou, zdali by mu Ježíš zjevil tajemství nebes, a dále se ho ptá, co se dělo, 

když k němu sestoupili andělé a on na okamžik zmizel z kříže. Ježíš apoštolům vypráví, jak 

v ten moment sešel do podsvětí, aby odtud vyvedl Adama a všechny patriarchy. Součástí 

tohoto vyprávění je také rozhovor ďábla se zosobněným peklem, které se Ježíšova příchodu 

do podsvětí obává (této tematice se věnuje např. Adinolfi 2009). Ježíš pak do pekla vejde, 

zbičuje a spoutá ďábla a Adama se všemi patriarchy odtud vyvede. Své vyprávění zakončí 

Ježíš konstatováním, že se musí odebrat do ráje, neboť je den přijímání obětí. Závěr první 

kapitoly je tak věnován otázkám o tomto přijímání obětí a o počtu zemřelých a narozených 

duší během jednoho dne.  

Ve druhé kapitole se apoštolové ptají Marie, jak počala Ježíše, jak ho porodila a jak 

mohla nosit tak velké břímě. Bohorodička se zdráhá odpovídat, avšak po společné modlitbě 

začne vyprávět, jak byla v chrámě, kde se jí zjevil bůh, podal jí víno a chléb a pravil, že za tři 

roky sešle slovo, ona počne jeho syna a tím bude spasen celý svět. Mariino vyprávění přeruší 

plamen šlehající z jejích úst a Ježíš, který jí zakáže o těchto věcech dále hovořit.  

Třetí kapitola je oproti ostatním velmi krátká. Ježíš zde nabádá apoštoly, aby se ho 

zeptali na cokoliv, co ještě potřebují vědět, protože zanedlouho se odebere zpět ke svému otci 

a nebude se jim dále zjevovat. Apoštolové po něm chtějí ukázat apokalyptickou propast. Ježíš 

je varuje, že to není hezký pohled, přesto však pokyne andělům a propast apoštolům ukáže. 

Země se následně stočí jako svitek, apoštolové se do propasti podívají a padnou tváří k zemi. 

Ježíš je pak zvedne a tím tato kapitola končí. 

Ve čtvrté kapitole se apoštolové domlouvají s Marií, kdo z nich by se měl zeptat na 

nebeská tajemství. Součástí tohoto dohadování je delší exegetický rozhovor apoštola Petra 

s Bohorodičkou. Nakonec se stejně jako v ostatních kapitolách odváží zeptat Bartoloměj, 

který Ježíše poprosí, zda by jim ukázal protivníka člověka, aby viděli, jaký je a co dělá. Ježíš 

se zpočátku zdráhá a apoštoly varuje, že nevydrží na satana hledět, ale nakonec jej stejně 

nechá předvést. Slovanské rukopisy končí popisem satanova vzezření, avšak řecké a latinské 

verze pokračují ve vypravování ještě dále a popisují, jak se Bartoloměj osmělil pokládat 

satanovi otázky o jeho osobě, o andělech a o proviněních, které vedlo k jeho svržení z nebes 

na zemi. Závěrečná pátá kapitola pak pojednává o otázkách Ježíšovi ohledně nejtěžšího hříchu 

a manželství. V samém závěru pak Ježíš vysílá apoštoly hlásat evangelium a sám vstupuje do 
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nebes. Předpokládá se, že některé pasáže této poslední kapitoly rozšířily původní text až 

později (Dus 2007: 97). 

Bart představuje památku s velmi atraktivní tematikou, neboť rozvíjí události, jež jsou 

v bibli zmíněny pouze v náznacích. Syžet o Ježíšově sestupu do podsvětí byl ve starším 

písemnictví populární, a to jak přímo v apokryfické literatuře, tak i v liturgických textech či 

hymnech (podrobné zpracování tématu přináší např. Alfejev 2013). K nejznámějším 

památkám, které Ježíšův sestup popisují, patří Nikodémovo evangelium (dále Nicod), resp. 

jeho část Kristův sestup do pekel. Původ tohoto textu bývá kladen do 2. stol. (někteří badatelé 

jej však kladou až do století pátého, viz Alfejev 2013: 31) a dochován je v jedné řecké redakci 

rukopisů a dvou redakcích latinských (Dus 2006: 320). Velké popularitě se tento spis těšil i ve 

slovanském prostředí, kde se objevil hned ve dvou překladových verzích. První z nich byla 

pořízena z latinských předloh a pro staroslověnské bádání je mimořádně důležitá, neboť její 

původ bývá nejčastěji kladen do českého prostředí 10.–11. stol. (Mareš 1979: 31), nicméně 

zcela vyloučit nelze ani její jihoslovanský původ (Nazor 2010: 579). Druhá slovanská verze 

Nicod pak byla pořízena z předloh řeckých nejspíše ve 12./13. stol. v jihoslovanském 

prostředí a rukopisně je doložena mnohem lépe než zmíněná verze latinská (Otero 1981: 61–

98). Syžet o Ježíšově sestupu do podsvětí nacházíme také v Homílii o sestoupení do pekel 

Epifania Kyperského, která je ve staroslověnském překladu zachována v Supraslském 

sborníku (dále Supr) a ve Sborníku Germanově (Germ, Ivanova-Mirčeva 1978).  

Z ostatních kapitol Bart se v apokryfní literatuře setkáváme především s tématem 

života Panny Marie před vtělením Ježíše Krista. Podrobně se mu věnuje zejména Jakubovo 

protoevangelium, které je zároveň jedním z prvních apokryfů přeložených do 

staroslověnštiny, o čemž svědčí citáty z tohoto překladu v dílech Klimenta Ochridského 

(Reinhart 2009: 93). Na rozdíl od Bart, které se soustředí výhradně na líčení Mariina setkání 

s Pánem, pojednává Jakubovo protoevangelium také o Mariině dětství, dospívání, soužití 

s Josefem, očekávání Ježíše Krista a končí Herodovým vražděním nemluvňátek (český 

překlad apokryfu viz Dus 2006: 257–269). 

Celý text Bartolomějova evangelia je prodchnut biblickými citáty a dalšími nepřímými 

narážkami na místa Starého či Nového zákona. V památce jsou však patrné i nekřesťanské, ba 

přímo heretické tendence (Dus 2007: 97–98). Pro pravověrné křesťanství představuje Ježíš 

neoddělitelné spojení božské a lidské podstaty, jež se nemohou objevovat jedna bez druhé. 

Bůh se musí zjevit jako člověk, aby mohl být viděn, mohl mluvit a aby člověk jeho božství 

unesl (viz Ex 33:20 a 1T 6:16). V Bart je však primární Ježíšova božská podstata, zatímco jeho 
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lidské tělo ustupuje do pozadí. To je typické pro christologický monofyzitismus, který se 

hojně šířil křesťanským prostředím od první poloviny 5. století, avšak na Chalcedonském 

koncilu v roce 451 byl prohlášen za bludné učení (Vavřínek 2011: 115). Ještě hlouběji 

zachází doketismus, podle kterého nebyl Ježíš opravdovým člověkem, jeho tělo bylo pouze 

zdánlivé a nemohlo trpět (Neander 1847: 70–71). Stejně jako monofyzitismus uznává tento 

směr jen božskou podstatu Ježíše Krista a jeho tělo považuje pouze za prostředek k umožnění 

dialogu Boha s lidmi. 

Heretické tendence se objevovaly také ve slovanském prostředí, a to zejména 

u Slovanů balkánských. Zde však byla situace jiná než v tehdejším centru 

východokřesťanského světa, tedy v Byzantské říši, která měla na balkánskou církevní sféru 

největší vliv. Zatímco byzantská církev měla již v té době zformovanou správu a hierarchii 

a církevní dogmatika byla prověřena řadou koncilů, křesťanství se ve slovanském prostoru 

teprve utvářelo. Bulharští panovníci museli po dlouhá desetiletí, ne-li přímo staletí bojovat 

především se stále přetrvávajícím pohanstvím u běžného obyvatelstva, a čistota pravověrného 

pojetí křesťanství tak pro ně představovala až druhořadou záležitost (Loos 1974: 42).  

Zároveň můžeme předpokládat, že se kvůli jazykové bariéře spisy církevních otců 

a další důležitá teologická díla šířila ve slovanském prostředí pomalu. Stejně tak muselo trvat 

delší dobu, než zde byl vybudován kritický aparát, který by posuzoval správnost 

a pravověrnost jednotlivých řeckých spisů a následně je doporučoval k překladu. Proto je 

pravděpodobné, že písaři zpočátku apokryfní texty nechápali kategoricky jako nepravé či 

lživé a spíše než o teologickou správnost jim záleželo na sdělení celého vyprávěného příběhu.  

Nejstarší zmínky o existenci heretického hnutí v jihoslovanském prostoru nacházíme 

v dopise konstantinopolského patriarchy Theofylakta (933–956) bulharskému caru Petrovi I. 

(vládl 927–969), v němž Theofylakt reaguje na nedochované Petrovy dopisy s dotazy ohledně 

nově se objevující hereze u bulharských křesťanů. Theofylakt tuto herezi definuje jako 

paulikiánství (Loos 1974: 47), avšak pravděpodobně se jednalo spíše o v té době ještě nepříliš 

známé bogomilství, jež mělo s paulikiánstvím řadu společných rysů (Dujčev – Bechyňová – 

Hauptová 1982: 150).  

Počátky paulikiánského heretického hnutí spadají do arménského prostředí 7. století 

(Loos 1974: 32), kde se pěstovalo ve formě skryté sekty, která neměla tendence veřejně 

vystupovat proti oficiálnímu křesťanství. To se však změnilo v období ikonoklasmu v 8.–9. 

století, s nímž mělo paulikiánství styčné prvky v podobě odmítání projevů úcty ke svatým 

obrazům aj. V tomto období proniklo paulikiánství přímo do Konstantinopole a rozšířilo se 
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i do dalších byzantských oblastí. Po skončení ikonoklastického období v polovině 9. stol. byli 

paulikiáni krutě pronásledováni a vysidlováni do okrajových oblastí Byzantské říše, jako 

např. do Thrákie, odkud však byli v roce 972 cíleně přesunuti do bulharského Plovdivu (Loos 

1974: 60). V. N. Močuľskij se domnívá, že právě tato komunita thráckých paulikiánů s sebou 

do Bulharska přinesla i některé heretické spisy, mezi nimiž se nacházela i řecká verze našeho 

apokryfu (Močuľskij 1893: 246). Tato Močuľského hypotéza je dosud jediným vysloveným 

stanoviskem ohledně transferu řecké předlohy Bart do slovanského prostředí. Jak však 

uvidíme dále, tato hypotéza se zdá být spíše nepravděpodobnou. 

Thráčtí paulikiáni se do Bulharska dostali v době, kdy zde již bujelo bogomilství. 

Původ tohoto heretického hnutí spadá do období vlády již zmíněného cara Petra I. (927–969) 

a nejstarší zprávy o něm nacházíme v polemickém traktátu blíže neznámého presbytera 

Kosmy, sepsaném pravděpodobně okolo roku 970 (Dujčev – Bechyňová – Hauptová 1982: 

148). Z Bulharska se bogomilství později rozšířilo i do okolních slovanských států, zejména 

pak do Bosny, kde se těšilo velké popularitě. 

Jak jsme již zmínili, paulikiánství a bogomilství pojí řada společných pilířů. Obě tyto 

hereze byly dualistické a jejich vyznavači odmítali knihy Starého zákona, vyjadřovali odpor 

k církevní hierarchii a kněžství a zvláštní postoj zaujímali i vůči postavě Panny Marie, kterou 

neuznávali jako Bohorodičku, ale naopak ji považovali za obyčejnou ženu a nechovali k ní 

žádnou zvláštní úctu (Loos 1974: 35; Bechyňová – Hauptová 1982: 152). Domníváme se, 

že ve světle těchto pilířů se zmíněná Močuľského hypotéza o přinesení řecké verze Bart do 

Bulharska paulikiány jeví jako nepravděpodobná, a to hned z několika důvodů.  

V rozporu s uvedenými pilíři je celá druhá kapitola památky, věnovaná Panně Marii 

a jejímu setkání s bohem, jenž ji pohostí v chrámě a řekne jí, že za tři roky sešle své slovo 

a ona počne jeho Syna. V památce se navíc na dvou místech řeší otázka, zda je Panna Marie 

nadřazena apoštolům, či zda jsou naopak nadřazeni oni jí. S tím se setkáváme na začátku 

druhé kapitoly, kde se Marie domlouvá s apoštoly, kdo z nich by měl stát v čele skupiny 

během pronášení modlitby. Marie zde říká apoštolům, že by před ní měli stát oni, avšak 

apoštolové argumentují, že ona je matkou nebeského krále, takže má stát v čele skupiny ona, 

na což Marie nakonec přistoupí. Podruhé je toto téma nadneseno na začátku čtvrté kapitoly, 

kde se domlouvá Marie s apoštolem Petrem, kdo z nich je povolanější k pokládání otázek 

Ježíšovi. Toto bezvýsledné domlouvání je však přerušeno Bartolomějem, který se Ježíše 

začne ptát sám.  
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Co však ještě více relativizuje uvedenou hypotézu Močuľského, je rok 972 jako doba 

transferu řecké verze Bart do Bulharska. V této práci budeme vycházet z prvořadého 

východiska, kterým je předpokládané místo a doba pořízení prvotního překladu památky do 

slovanštiny, a sice bulharské prostředí 10. století, konkrétněji pak oblast spojená 

s preslavskou literární školou
2
. Dochované rukopisy nám ani nepředkládají žádné přesvědčivé 

argumenty, na jejichž základě bychom mohli o jiném místě a době vytvoření překladu vůbec 

uvažovat, ačkoliv to z druhé strany nemůžeme ani zcela vyloučit. Fungování preslavské školy 

bylo násilně přerušeno v letech 970–972, kdy bylo město Preslav dobyto kyjevským knížetem 

Svjatoslavem a následně vypáleno a obsazeno byzantským císařem Janem I. Tzimiskem 

(Rychlík 2000: 69–70). Během těchto nepokojů došlo k zabrání rozsáhlé bulharské carské 

knihovny, která byla následně přemístěna do Kyjevské Rusi, ať už přímou cestou jako triumf 

Svjatoslavův nebo později prostřednictvím Jana I. Tzimiska jako věno byzantské princezny 

Anny k jejímu sňatku s kyjevským knížetem Vladimírem (Turilov 2012a: 201)
3
. Tato carská 

knihovna byla v kyjevském státě udržována jako celek až do období vpádu Mongolů 

v polovině 13. století, kdy byla také jako celek zničena (Turilov 2012a: 201)
4
. Jejím obsahem 

byl velmi pravděpodobně celý korpus slovanských překladových i originálních literárních 

památek, které byly do roku 970 ve slovanském prostředí vůbec sepsány (Turilov 2012a: 

201). Nemáme proto důvod pochybovat o tom, že součástí knihovny byl i námi zkoumaný 

apokryf, jenž následně na ruské půdě našel živnou půdu pro své další přepisování a šíření, 

stejně jako řada dalších bulharských památek staršího období.  

Můžeme tedy předpokládat, že řecká předloha Bart se do bulharského prostředí 

dostala mnohem dříve než v roce 972, jak předpokládá Močuľskij, protože v té době již velmi 

pravděpodobně existoval její slovanský překlad. Bohužel se však dnes již nedozvíme, v jakém 

konkrétním klášteře a ve kterém roce byl tento překlad pořízen, a stejně tak se nedozvíme 

přesné cesty, kterými se do Bulharska dostala řecká předloha. 

                                                 
2
 Preslavská literární škola patřila spolu se školou ochridskou k nejstarším bulharským literárním a kulturním 

střediskům. Tyto školy založili žáci arcibiskupa Metoděje a svého vrcholu dosáhly v 10. století. 

K nejvýznamnějším představitelům preslavské školy patří Konstantin Preslavský a Jan Exarcha (KME 3: 312–

327). 
3
 Zdá se nám pravděpodobnější byzantská varianta, protože Svjatoslav jakožto pohan mohl jen stěží považovat 

knihovnu s převažující křesťanskou tematikou za cennou. 
4
 Někteří badatelé zastávají spíše názor, že rukopisy do Kyjevské Rusi přinesli bulharští emigranti, kteří po 

zabrání Preslavi hledali útočiště právě v Kyjevě (např. Mošin 1998: 40). Zdá se však nepravděpodobné, že by se 

bulharští mniši či písaři vydali právě do pohanského kyjevského státu a že by s sebou přinášeli křesťanské 

rukopisy. Tato Mošinského hypotéza by navíc byla legitimní pouze v případě, kdyby se do dnešní doby 

dochovaly alespoň některé bulharské protografy těchto přenesených památek a nikoliv pouze jejich ruské opisy. 

naopak tato skutečnost svědčí o tom, že bulharské rukopisy tvořily ucelenou sbírku uloženou na jednom místě, 

která jako celek vzala za své pravděpodobně okolo roku 1240 (Turilov 2012a: 201). 
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2 Dochované rukopisy 

 

V současné době je známých deset rukopisů s textem Bart, a sice dva řecké, dva latinské 

a šest slovanských: 

 zkr. signatura původ datace uložení rozsah textu 
5
  zde kapitola 

H 
Hierosol. Sabbaticus 

13 
řec. 13. stol. Jeruzalém 1:1–4:32 2.1.2 (s. 11) 

G Cod. Hist. Gr. 67 řec. 13. stol. Vídeň 1:28–5:11 2.1.1 (s. 10) 

C 
Bibl. Casanatense 

1880 
lat. 11. stol. Řím 1:1–5:11 2.2.1 (s. 12) 

L Reginensis 1050 lat. 9./10. stol. Vatikán 
1:21–1:30; 4:7–4:29; 

4:51–4:53 
2.2.2 (s. 13) 

D Deč. 103 srb. 
3. čtvrtina 14. 

stol. 
Bělehrad 1:1–1:23 2.3.1 (s. 15) 

V Cod. Vind. Slav. 125 srb. 16. stol. Vídeň 1:1–4:13 2.3.2 (s. 18) 

P Kir.-Bel. 4-1081 rus. 
1. čtvrtina 15. 

stol. 
Petrohrad 1:1–4:13 2.3.3 (s. 21) 

U Uvar. 884 rus. 1602 Moskva úryvky 1., 3. a 4. kap. 2.3.4 (s. 25) 

B Bars. 2730 rus. 17./18. stol. Moskva 1:1–1:35 2.3.5 (s. 28) 

T F. 1409. Op. 3. D. 25 rus. 18. stol. Tver 1:1–1:35 2.3.6 (s. 29) 

 

Podle francouzského online katalogu řeckých rukopisů Pinakes
6
 by měl existovat ještě 

jeden řecký rukopis s textem Bart, uložený v knihovně v Benátkách (Biblioteca Nazionale 

Marciana, sign. XI. 024, coll. 1293), jehož vznik se klade do 15. století. Bohužel jsme se 

o existenci tohoto rukopisu dozvěděli až v závěrečném stádiu přípravy této práce, a proto 

bude jeho pořízení a zpracování předmětem až našeho dalšího výzkumu.  

Vzájemné vztahy jednotlivých rukopisů všech tří jazykových verzí schematizoval 

v roce 1988 J.-D. Kaestli, který však měl ze slovanských rukopisů k dispozici pouze verze 

V a P (Kaestli 1988: 17):  

 

                                                 
5
 V této práci se držíme zavedeného dělení obsahu památky do kapitol a veršů. 

6
 Pinakes. Textes et manuscrits grecs. [Dostupné online: http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/id/70660; cit. 

29.01.2016]. 
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Uvedené schéma se pokusíme ověřit zejména v kapitole věnované textologickému 

rozboru památky. Zároveň ale předesíláme, že v této práci jsou primárním východiskem 

slovanské rukopisy, které usouvztažňujeme ke zněním řeckým a případně i latinským 

a nikoliv naopak. Naším cílem tak není celkové zhodnocení dochovaných řeckých 

a latinských rukopisů a stanovení jejich vztahu k archetypu památky, a proto zde nebudeme 

analyzovat ty části Bart, které ve slovanském překladu doloženy nejsou. 

 

2.1 Řecké rukopisy 

2.1.1 Cod. Hist. Gr. 67 (G) 

Z řeckých verzí Bart je poměrně dlouho známý rkp. G, který je obsažený ve sborníku se 

signaturou Cod. Hist. Gr. 67 Rakouské národní knihovny (ÖNB) ve Vídni. Sborník byl sepsán 

ve 13. stol., přičemž první list byl připsán později (Hunger 1961: 75). Znění Bart podle tohoto 

rukopisu bylo vydáno dvakrát – nejprve v roce 1893 A. Vasiľjevem v jeho výboru 

apokryfních textů (Vasiľjev 1893: 10–22) a podruhé o čtyři roky později N. Bonwetschem 

v časopise göttingenské Akademie věd (1897: 5–29; na základě tohoto vydání bylo znění G 

zařazeno do elektronické databáze Thesaurus linguae graecae, dále TLG
7
). V Bonwetschově 

edici bylo poprvé užito přehledné rozdělení památky do kapitol a veršů, které se v další 

literatuře ustálilo a užíváme jej i v této práci.  

Obsah sborníku 67 je následující (převzato z Hunger 1961: 75–76): 

1a–1b: Vita Alexii (fragment); 

2a–4a: Quaestiones S. Bartholomaei apostoli (B4:54–5:11); 

4a–8b: Narratio seu Apocalypsis de Adam et Eva (část); 

9a–15b: Quaestiones S. Bartholomaei apostoli (B1:28–4:53); 

16a–17b: Narratio seu Apocalypsis de Adam et Eva (část); 

18a–19b: Disputatio Christi cum Satana; 

19b–23b: Miraculum Georgii de bobus Theopisti; 

23b–24b: Gregorius Decapolita, De visione Saraceni (fragment); 

24b–50b: Erotapocriseis et Definitiones, nominantur inter aliis Johannes Damascenus et 

Anastasius Sinaita; 

50b–62b: Apophthegmata (excerpta); 

56a–60a: Philo Alexandrinus, De decalogo (excerpta), De specialibus legibus (excerpta); 

62b–71a: Nicetas Stethatus, Contra Latinos de azymis; 

71a–72a: Excerpta de sabbatis ex Athanasio Alexandrino; 

                                                 
7
 Thesaurus Linguae Graece. A Digital Library of Greek Literature. [Dostupné online: 

http://stephanus.tlg.uci.edu/; cit. 02.02.2016]. 
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72a–81a: Johannes Chrysostomus, De Vetere et Novo Testamento (excerpta), De ieiunio; 

81a: Basilius Caesariensis, Fragmentum aceticum; 

81a–82a: Athanasius Alexandrinus, De ieiunio (excerpta); De adulterio; 

82a–86a: Ephraem Syrus, De temperantia, De intemperantia, De directione virtutis;  

86a–88a: Nilus Ancyranus, De temperantia; 

88a–90b: Athanasius Alexandrinus, De adulterio; 

90b–95b: Eusebius Alexandrinus, Sermo in dominicam; 

95b–111b: Anastasius Sinaita, Hom. in Psalmus 6; 

111b–114b: Ephraem Syrus, De poenitentia et iudicvio futuro. 

Text Bart je zde uveden v rozsahu kapitol B1:28–5:10, avšak rozdělen je na dvě části, 

které jsou proloženy další památkou, a sice Životem Adama a Evy. K tomuto promíchání 

a ztrátě začátku Bart mohlo dojít při chybně provedené vazbě sborníku. 

 

2.1.2 Hierosolymitanus Sabbaticus 13 (H) 

Druhý dochovaný řecký rukopis s textem Bart je součástí sborníku Hierosolymitanus 

Sabbaticus 13 (odtud zkratka H), jehož vznik bývá kladen na přelom 10.–11. století. Samotný 

text Bart je však mladšího původu, protože byl dodatečně vepsán na prázdné listy sborníku až 

v průběhu 13. století (Wilmart – Tisserant 1913: 181). Sborník byl původně součástí sbírek 

lávry sv. Sávy u Jeruzaléma a v současnosti je uložen v knihovně Řeckého ortodoxního 

patriarchátu v Jeruzálemě. Popsán byl v roce 1894 A. Papadopulem-Kerameem 

(Papadopulos-Kerameus 1894: 23–26) a znění Bart podle tohoto rukopisu bylo vydáno pouze 

jednou, a to v roce 1913 společně s latinským fragmentem L A. Wilmartem a E. Tisserantem 

v časopise Revue Biblique (Wilmart – Tisserant 1913, na základě této edice je text zařazen do 

TLG). Text zahrnuje kapitoly B1:1–4:32, avšak na četných místech je porušen a obsahuje 

řadu vynechávek.  

Následující obsah sborníku jsme převzali z TLG: 

1a–54b: Iohannes Chrysostomus – Homiliae; 

8b–16a: Leontius, CP. presbyter – Hom. 10 in mediam Pentecosten; 

54b–79a: Iohannes Damascenus – De His Qui in Fide Dormierunt; 

79a–87a: Gregorius Nazianzenus – In Pentecosten (or. 41); 

87a–98a: Iohannes Chrysostomus – De Sancta Pentecoste Homiliae 1–2; 

98a–107b: Iohannes Chrysostomus – De sanctis martyribus; 

107b–115a: Euangelium seu Quaestiones Bartholomaei; 

115b–126a: Iohannes Chrysostomus – In natale S. Iohannis prophetae; 

126b–129b: Iohannes Chrysostomus – In Petrum et Paulum sermo; 

129b–140b: Andreas Cretensis – In transfigurationem Domini; 
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140b–144a: Ephraem Graecus – In transfigurationem Domini; 

144a–152a: Andreas Cretensis – In Dormitionem S. Mariae I–III. 

 

Oba dochované řecké rukopisy s textem Bart se od sebe na mnoha místech 

textologicky odlišují. Porovnání, kterému z nich se více podobá slovanský překlad památky, 

se budeme věnovat v samostatné kapitole na s. 35–38 (kap. 3.2). Pro naší edici připojenou 

v příloze této práce jsme jako základní zvolili znění rukopisu G, a to na základě jeho větší 

zachovalosti oproti rkp. H. 

 

2.2 Latinské rukopisy 

2.2.1 Bibl. Casanatense 1880 (C) 

Oba latinské rukopisy se podle J.-D. Kaestliho váží ke stejnému protografu latinského 

překladu památky (Kaestli – Cherix 1993: 36). Úplnější znění představuje rkp. C, který je 

součástí sborníku č. 1880 římské knihovny Casanatense. Sborník je kladen do 11. století 

(Morrica 1921: 487), jeho obsah přebíráme z digitálního katalogu Manus online
8
: 

1a–142b: Explanationum in Lucam libri IV; 

142b–143a: Homelia in initium Evangelii secundum Matheum; 

144a: Venantius Fortunatus, De sancto Martiali; 

144a–158b: Vita sancti Martialis; 

158b–161b: Passio sancti Antonini; 

161b–169a: Interrogatio beati Bartholomei apostoli cum Domino Iesu Christo; 

169b–171a: Vita sancti Barnabae; 

171a–172b: Vita sancti Frigiani; 

172b–174b: Translatio capitis sancti Ioannis Baptistae. 

Rukopis C je ze všech známých verzí Bart nejrozsáhlejší – obsahuje celý text apokryfu 

v rozsahu kapitol B1:1–5:11 a není porušen, ba naopak jsou některé pasáže páté kapitoly 

považovány za pozdější doplňky (Dus 2007: 97). Znění tohoto rukopisu Bart bylo vydáno 

pouze jednou U. Moriccou v časopise Revue Biblique (Moricca 1921). 

 

                                                 
8
 Manus online. Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane. [Dostupné online: 

http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=225959; cit. 29.01.2016]. 
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2.2.2 Vat. Reg. Lat. 1050 (L) 

Druhý latinský rukopis, uváděný pod zkratkou L, je sice starší než rkp. C, ale dochován je 

pouze fragmentárně, neboť obsahuje jen zlomky památky v rozsahu veršů B1:21–B1:30, 4:7–

4:29 a 4:51–4:53. Zařazen je do sborníku 9.–10. stol., který je uložen ve Vatikánské knihovně 

pod signaturou Vat. Reg. lat. 1050. Znění těchto fragmentů bylo publikováno jednou, a to 

paralelně s řeckým rkp. H A. Willmartem a H. Tisserantem v časopise Revue Biblique 

(Willmart – Tisserant 1913). Obsah sborníku uvádíme podle online katalogu rukopisů 

Vatikánské knihovny
9
: 

4a–4b: Evangelii fragmenta; 

5a–14a: Isidorus di Sevilla, Etymologiae; 

14a–14b: Arbor cognationis anonymi; 

14b–118a: Lex Romana Wisigothorum; 

118b–124b: Lex Romana Burgundionum; 

125a–134a: Lex Ribuaria; 

134a–139b: Lex Alamannorum; 

140a–147b: Lex Salica emendata; 

162b: Leges Barbarorum; 

162b–163a: Lex Salica. 

 

Oba latinské sborníky s textem Bart jsou z obsahového hlediska velmi různorodé 

a nenacházíme mezi nimi žádnou souvislost. Do sborníku č. 1050 jsou navíc zařazeny 

především právní zákoníky, se kterými text našeho apokryfu vůbec nekoresponduje.  

    

2.3 Slovanské rukopisy 

Souhrnný soupis slovanských rukopisů s textem Bart byl poprvé publikován ve druhém 

díle katalogu slovanských apokryfů Aurelia de Santos Otera (Otero 1981: 56–59). Některé 

zde uvedené údaje je však třeba opravit:  

— rukopis uvedený pod č. 1 (zde jej zkracujeme písmenem T, viz s. 29) již není uložen 

v Kalininském (Tverském) pedagogickém institutu M. I. Kalinina, nýbrž ve Státním 

archivu Tverské oblasti pod signaturou F. 1409. Op. 3. D. 25;  

— rukopis č. 2 (zde pod zkratkou P, viz s. 21) již není uložen v Petrohradské duchovní 

akademii, ale v Ruské národní knihovně v Petrohradě
10

 pod signaturou Kir.-Bel. 4-1081;  

                                                 
9
 Catalogo Manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana. [Dostupné online: 

http://www.mss.vatlib.it/guii/console?service=present&term=@5Reg.lat.1050_ms&item=1&add=0&search 

=1&filter=&relation=3&operator=&attribute=3040; cit. 29.01.2016]. 
10

 Na tuto skutečnost upozornil již Francis J. Thomson ve své recenzi uvedeného katalogu, viz Thomson 1985: 

79. 
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— u rukopisu č. 3 z Barsovovy sbírky Státního historického muzea v Moskvě (zde pod 

zkratkou B, viz s. 28) není uvedena signatura (Bars. 2730).  

 

V době vzniku katalogu nebyl Oterovi znám rukopis ze sborníku č. 103 Dečanského 

kláštera (dále D), na který v roce 2010 upozornila A. Miltenova (Miltenova 2010).  

Počet známých slovanských rukopisů se tak prozatím ustálil na šesti. Dochování 

památky pouze v srbských a ruských opisech podněcovalo badatele k pokusům o určení 

vzájemného vztahu těchto dvou jazykových verzí. Problematikou rusko-jihoslovanských 

vztahů se v první polovině 20. století zabýval M. N. Speranskij, který jako první začal hovořit 

o tzv. východoslovanském vlivu na jihoslovanské písemnictví (Speranskij 1921–1923; 1960), 

přičemž do okruhu památek, které se tohoto jevu týkají, zařadil na základě rukopisů V a P 

i Bart (Speranskij 1960: 90–93). Speranského závěry později rozvinul A. A. Turilov, jehož 

výzkum je přehledně shrnut v rozsáhlých výborech jeho prací (Turilov 2010; 2012). 

Na základě Turilovových závěrů můžeme východoslovanský vliv na jihoslovanské 

písemnictví rozdělit do dvou období. První z nich trvalo od konce 12. do poloviny 13. století 

a je vymezené vzestupem jihoslovanských států (druhé bulharské carství a srbský stát 

dynastie Nemanjičů) a vpádem Mongolů na ruské území (Turilov 2012a: 239). Druhé období 

východoslovanského vlivu pak začalo ve 14. století, kdy se začala postupně konstituovat 

Moskevská Rus, a skončilo v 17. století (ibidem: 241).  

K památkám, které se z ruských zemí dostaly na jihoslovanské území během prvního 

období, patří např. Slovo o zákoně a milosti, Pčela, Život Andreje Jurodivého aj. (soupis viz 

Turilov 2011: 167–171). Pro toto období je typické, že ruské prvky nebyly v tehdejším 

jihoslovanském písemnictví považovány za prestižní, takže v dochovaných opisech jižní 

provenience nenacházíme téměř žádné rusismy (Turilov 2012a: 241). Opačná situace pak 

nastala během období druhého východoslovanského vlivu, kdy se ruská církev po pádu 

Cařihradu etablovala v pravoslavnou velmoc. Mezi památky tohoto druhého období patří 

např. některá slova Kirilla Turovského, Pověst o dobytí Cařihradu Turky aj. (Turilov 2011).  

Turilov, který měl na rozdíl od Speranského k dispozici i nově nalezený rkp. D, pak 

předpokládá, že památka mohla být na srbské území přenesena vícekrát (Turilov 2012: 263). 

Jak uvidíme v popisech jednotlivých rukopisů a zejména pak v kapitole věnované 

textologickému rozboru, tento Turilovův předpoklad se zdá být více než oprávněný. 
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Srbské rukopisy náležejí k různým pravopisným školám, a sice rkp. D k rašské a rkp. V 

k resavské. Vzhledem k tomu, že se obě školy od sebe v jednotlivostech odlišují, popíšeme 

charakteristické pravopisné rysy u každého rukopisu zvlášť.  

Dochované ruské verze však můžeme z hlediska ortografie generalizovat na typické 

prvky ruské redakce církevní slovanštiny, které se vyskytují ve větší či menší míře ve všech 

předkládaných rukopisných zněních. V jednotlivých popisech se pak zaměříme pouze na 

odchylky a jiné specifické ortografické či dialektní rysy, které se v nich dají vystopovat.  

K typickým prvkům církevní slovanštiny ruské redakce patří výskyt jediné nosovky ѧ, 

a to také na místech staršího prejotovaného a, s jehož výslovností nosovka ѧ splynula (např. 

Apl. n. мѣдѧнꙑꙗ B1:11 P). Běžně však bývá ѧ reflektováno jako а/ꙗ, zatímco nosovka ѫ 

velmi pravidelně jako ѹ/ю (např. 1. os. sg. praes. повѣдаю B1:5 P). Pravopisný systém je 

dvoujerový s většinovým užitím jerů v jejich etymologických pozicích, přičemž často dochází 

k vokalizaci ъ > о (např. во B1:7 P, воспрашати B2:6 P) a ь > е (послѹшество B1:27 P). Měkký 

jer se objevuje ve slovesné koncovce 3. os. sg. i pl. -ть. V střídnicích za psl. *dj nacházíme 

jak prosté ж (схожаху B1:6 P, ражаеть B1:34 P), tak i жд (пригвожденъ B1:6 P), za psl. *tj se 

pak objevuje grafická forma щ.  

 

2.3.1 Deč. 103 (D) 

Rukopis D je součástí kodexu č. 103 sbírky kláštera Visoki Dečani, která je nyní uložena 

v Srbské národní knihovně v Bělehradě. Sborník byl sepsán ve třetí čtvrtině 14. stol. a jeho 

popis je uveden v katalogu rukopisů dečanských sbírek z roku 2011 (OĆRKMVD 2011: 426–

431). Podle A. A. Turilova však tento popis obsahuje řadu nepřesností, jež je třeba 

vykorigovat (Turilov 2012b: 21–23). Největší část sborníku zaujímá na fol. 1–109 Život 

Basileia Nového, a sice jeho druhý, jihoslovanský překlad (Turilov 2012b: 21). Část této 

památky s názvem Vidění Basileia Nového a jeho učedníka Georgia je zároveň také součástí 

sborníku Bars. 2730, v němž je obsaženo znění Bart podle rkp. B. Bohužel se nám však 

nepodařilo dohledat, o kterou redakci překladu se v tomto případě jedná, takže se k eventuální 

souvislosti mezi oběma sborníky nemůžeme vyjádřit. 

A. A. Turilov také upozornil na výraznou podobnost obsahu kodexu 103 s tzv. 

Sborníkem jáhna Nikolici z poloviny 14. stol., který byl součástí starých rukopisných sbírek 

Srbské národní knihovny (signatura NBS 104/468). Tento sborník však byl zničen při 
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bombardování Bělehradu během druhé světové války (Turilov 2012b: 22), nicméně text 

našeho apokryfu v něm podle dostupných informací obsažen nebyl. 

Obsah sborníku 103 je podle incipitů následující (viz OĆRKMVD 2011: 429–431): 

1a–109a: Život Basileia Nového  

109a–146b: вь с‹ве›тых‹ь› ѡ‹ть›ца н‹а›шего іѡана патриарха костантина града. слово о 

покаꙗныи. бл‹аго›с‹ло›ви. ѡ‹ть›че  

147a–149b/150: вь с‹ве›тых ѡ‹ть›ца н‹а›шего, пр‹ѣ›подобнаго ѥфрема. слово о ѹмилѥныи 

д‹ѹ›ши на покаꙗниѥ. бл‹аго›с‹ло›ви о‹ть›че 

150a–150b: слово с‹ве›т‹а›го ѡ‹ть›ца нашего атанасиа алеѯанⸯдрⸯскаго 

150b–151b: ѡт житиꙗ с‹ве›т‹а›го па[и]сиꙗ 

151b–153a: (začátek chybí) г‹лаго›лаа с‹ве›тыи исакь сириꙗнинь. вь ѥдниь ѡт дьнии идох‹ь› 

кь старⸯцꙋ нѣкоѥмѹ ветⸯхѹ 

153a–153b: варⸯсанѹфриа. еже бо име имѣти комѹ паче дѣль ѥг‹о› или славѹ 

153b–153/154a: слово с‹ве›т‹а›го аѳанасиа 

154a–154b: слово григориа нисиискаго 

154b–157a: слов‹о› ѡт житиа великаго и пр‹ѣ›п‹о›д‹о›бⸯн‹а›го ѡ‹ть›ца н‹а›шего герасима 

пѹстинѥжителꙗ бл‹аго›с‹ло›ви и ѡ‹ть›ч‹е› 

157a–158a: с‹ве›т‹а›го ефрема сирианина, слово о мирⸯсцѣи сѹѥтѣ 

158b–159b: о покрьвеныи грѣха дрѹжⸯ н [ꙗ?]. слово ·л҃· 

159b–160b: слово о заѹзѣ 

160b–162b: о дочеканыи сьврьшениа ли‹ѹ›рги (sic!) 

163a–164a: о свезани попа ѡт своег‹о› ѥп‹и›с‹ко›па. (слово) ·д҃· 

164a–165a: о прѣвьзⸯнесеныи калѹгера 

165a–166a: о не хвалити се високим‹ь› пѣнием‹ь› 

166a–166b: о комⸯ кани тѣла х‹ри›с‹то›ва 

167a–168a: о разданыи дѣцам‹ь› по сьмрьти имѣниѥ родитель своих‹ь› за д‹ѹ›шѹ 

168a–169b: о потаѥныи вѣре б‹о›гомилⸯске. о иконах 

169b–170b: о гнѣвѣ сь братомь своимь 

171a–171b: Повесть о царе казарине и жене его (chybí začátek a konec; Turilov 2012b: 

22) 

172a: konec 17. slova 

172a–173a: о томжде слово ·и͠і· 

173a–173b: о томжде слово ·ѳ͠і· 

173b–175a: о полⸯзѣ ѡт хрома чл‹овѣ›ка ѹ ц‹а›ра 

175a: о ц‹а›рихь слово ·к͠а· 

176a–176b: konec slova o opilství kněží 

176b–181b: слово илиѥ трѹдолюбиваго. вь ·и҃· д‹ь›нь ноѥбра. о сьборѣ с‹ве›т‹а›го архистратига 

михаила 

182a: konec jednoho slova, dále слово д‹ѹ›шепользⸯнѡ  
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182a–182b: о лѣности 

182b: о богатьствѣ 

182b–183b: dále о томьжде слово 

183b: о злѣ и о добрѣ 

185a–186b: о пчелѣ 

186b–187b: ѡ д‹ѹ›ши 

187b–189b: павла ап‹о›с‹то›ла епистолиꙗ о м‹о›лѥны‹и› 

190a–194b: (začátek chybí) Житиjе Петра митара 

194b–195b: се сѹть бл‹а›гочьстиваго и бл‹а›женⸯнаго іѡана патриярха (sic!) повѣсти 

195b–199а: житиѥ вь кратⸯцѣ пр‹ѣ›п‹о›д‹о›бнаг‹о› ѡ‹ть›ца нашего ефросин[а] повара 

199a–201b: слово о вьпрошении славнаго ап‹о›с‹то›ла варⸯѳоломѣа. бл‹аго›с‹ло›ви о‹ть›че 

(chybí konec) 

  

Text Bart končí uprostřed verše B1:23, zbytek textu a potažmo i dalších částí sborníku 

se nedochoval. Poprvé na toto znění památky upozornila A. Miltenova, která publikovala jeho 

přepis s připojeným různočtením podle verzí V a P (Miltenova 2010).  

Rukopis D je psán rašským pravopisem. Většinou je tak zastoupen měkký jer, zatímco 

jer tvrdý se vyskytuje pouze na třech místech (имъ B1:2, азъ B1:6, адъ B1:9), ve slabých 

pozicích bývají jery vynechávány či nahrazovány pajeříkem ⸯ. Nosovky se nevyskytují vůbec, 

ѫ se reflektuje jako ѹ a ѧ jako е. Rukopis rozlišuje zápis samohlásek i/y jako и/ы, avšak 

dochází zde k jejich vzájemnému zaměňování, a to se značnou převahou záměny ы na и. 

Prejotované znaky ꙗ, ѥ se objevují na svých etymologických pozicích, neprejotované varianty 

nejsou na těchto místech doloženy, stejně tak se na svých etymologických pozicích vyskytuje 

i jať. Samostatný znak ѡ je užit pouze na jednom místě (ѡстави B1:19), kdežto předložka otъ 

a stejná slabika na začátku prefigovaných slov je zapisována výhradně digrafem ѿ. Na třech 

místech se v textu vyskytuje rozšířené ѻ (ѻ горе мнѣ ѻканⸯномѹ B1:19, ѻнⸯ B1:22). 

Samohláska u se zapisuje tradičním způsobem ѹ, jedinou výjimku tvoří doklad пристꙋ-пивⸯ 

(B1:4), kdy se první část rozděleného slova nachází na samém konci stránky. V rukopise se 

dále objevují zdvojené vokály, což je typický jev pro rukopisy psané rašským pravopisem od 

14. stol. (Dobrev 1991: 241, Zagrebin 2006: 50–53), čtyřikrát je tak doložen i zápis dvojitého 

měkkého jeru (Nsg. B1:17, Gpl. раньь B1:20, Nsg. тьь B1:22, Gpl. чедьь B1:22). 

Střídnice za psl. tj/kt a dj jsou klasické staroslověnské щ a жд (zapisováno obvykle жⷣ). 

V rukopise je taká patrná jihoslovanská depalatalizace souhlásky р (1. os. sg. praes. разорѹ 

B1:11, сьтворѹ B1:17 apod.). 
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Z celkového hlediska můžeme konstatovat, že rkp. D obsahuje typické prvky srbské 

redakce církevní slovanštiny a jen stěží v něm nacházíme doklady, jež by svědčily o vlivu 

jiného jazykového prostředí. Výjimku tvoří Dpl.  (B1:11), který se vе stejně 

vokalizované podobě vyskytuje i v ostatních rukopisech památky a který může být dokladem 

jak vlivu ruského, tak i bulharského. 

Sborník Deč. 103 klade Turilov k rukopisům, které obsahují celý komplex textů 

svázaných s prvním obdobím východoslovanského vlivu na jihoslovanské písemnictví 

(Turilov 2012a: 274). Z jazykového hlediska jsme pro toto zařazení nenašli žádné přesvědčivé 

argumenty. Jak jsme však již zmínili, ruské prvky nebyly v tomto období v jihoslovanském 

prostředí prestižní, takže mohly být písařem dokonale odstraněny. V úvahu pak přichází také 

možnost, že se z ruského prostředí dostal do Srbska přímo bulharský opis památky, a rkp. D 

byl přepsán přímo z něj. Torzovitost dochovaného textu nám však neumožňuje vyvozovat 

v tomto ohledu žádné směrodatné závěry.  

 

2.3.2 Codex Vind. Slav. 125 (V) 

Rukopis V je zařazen do sborníku se signaturou Codex Vind. Slav. 125 Rakouské národní 

knihovny ve Vídni (ÖNB). Původ tohoto sborníku je kladen do srbského prostředí 16. stol. 

(Birkfellner 1975: 220) a jeho obsah tvoří převážně různé památky apokryfické, z nichž se 

dosud největší pozornosti těšil text nejkratší redakce tzv. Druhé knihy Henochovy (souhrnné 

práce o této památce viz Sokolov 1910 a Macaskill 2013).  

V kodexu 125 nacházíme několik textů, které se objevují i ve sborníku Bars. 2730, 

v němž je obsažen rkp. B. Tato znění Bart si jsou ze všech dochovaných slovanských 

rukopisů nejbližší. Na jejich podobnost upozorníme v samostatné kapitole věnované 

textologickému rozboru památky (s. 43–46), shodně zařazené texty pak označujeme 

v následujícím obsahu sborníku 125. Text Bart se v obou kodexech vyskytuje v sousedství 

Apokryfního vyprávění o sestoupení Jana Křtitele do pekla, a to v tomto pořadí: 

Cod. 125 (V): 2.–4. kapitola Bart – Jan Křtitel – 1. kapitola Bart 

Bars. 2730 (B): 1. kapitola Bart – Jan Křtitel 

Oba sborníky pravděpodobně navazují na stejný hyparchetyp, v němž byl text 

apokryfu již nějakým způsobem rozdělen, což se projevuje právě doložením pouze první 

kapitoly památky v rkp. B a rozdělením textu a změnou pořadí kapitol v rkp. V. Sborník 125 

řadí M. N. Speranskij k památkám východoslovanského vlivu na jihoslovanské písemnictví 
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(Speranskij 1960: 90–93). Obsah sborníku jsme přeložili z německého Birkfellnerova 

katalogu slovanských rukopisů ÖNB (Birkfellner 1975: 221–224): 

3r: O obnovené obláčce
11

 uprchlého mnicha 

4r–5r: Kanonická excerpta 

5b–162b: Praviľnik (liturgická kniha vztahující se k soukromým bohoslužbám) 

163a–244a: Proroctví o zničení Jeruzaléma a diaspory Židů 

244b–259a: Apokryfní vyprávění o konci světa – apokalypsa Metoděje Patarského  

259a–264b: Otázky apoštola Bartoloměje Bohorodičce  

264b–276a: Apokryfní vyprávění o sestoupení Jana Křtitele do pekla (= Bars) 

276a–280a: Otázky apoštola Bartoloměje Ježíši Kristovi po jeho vzkříšení (= Bars) 

280a–281b: Morální adhortace apoštolů a církevních otců pro skutečný křesťanský život 

282a–308b: Apokryfní vyprávění o apoštolu Pavlovi (= Bars) 

308b–330a: Druhá kniha Henochova (= Bars) 

330b–339b: Apokryfní otázky Jana Evangelisty Ježíši Kristovi na hoře Tábor a vize 

posledního soudu (= Bars) 

339b–352a: Kanonické odpovědi sv. Athanasia 

352a–353a: Excerpta k některým morálním a náboženským problémům 

353a–353b: Apokryfní vyprávění o Henochovi 

353b–358b: Všeobecná pravidla pro křesťanský způsob života a náboženský život 

358b–361b: Žaltářní citáty s krátkými komentáři 

 

Znění Bart podle rkp. V bylo dosud vydáno pouze jednou, a to v roce 1893 

V. N. Močuľským v jeho výboru Следы народной библии в славянской и в древнерусской 

письменности (Močuľskij 1893), kde je památka uvedena pod názvem Варѳоломѣевы 

вопросы богородицѣ.  

Rukopis je psán resavským pravopisem a zachovává dvoujerový systém s převahou 

383 dokladů měkkého jeru proti 104 dokladům jeru tvrdého, přičemž doklady tvrdého jeru se 

vyskytují zejména v předložkách či v prefigovaných slovech (въ, съ, възыти, въмѣстыти, 

възлюблениче apod.). Tvrdý jer je často zaměňován měkkým, ve slabých pozicích bývá také 

vynechán či nahrazen pajeříkem ⸯ. Znak pro jať se většinou nachází ve svých etymologických 

pozicích, výjimku tvoří doklady повѣле (B1:25), не повѣле (B1:17), вѣрее (B1:18) a извѣдень 

(B4:12). Z prejotovaných znaků se objevuje ve svých obvyklých pozicích pouze ligatura ꙗ, 

kdežto místo znaku ѥ se ve většině případů užívá neprejotovaného е (např. četné doklady typu 

его, мое apod.). Znak ю se nachází také na svých obvyklých pozicích a na místech původní 

prejotované nosovky ѭ. Ligatura ꙋ je užívána pouze na koncích slov a na koncích řádků 

                                                 
11

 Obřad, při němž si novic či novicka poprvé obléká řeholní oděv. 
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v rozdělených slovech (cca 60 dokladů, výjimky tvoří subst. послꙋшьствоо B1:27 a adj. 

прѣвеликꙋю B2:13), samotné ѹ je na konci slov doloženo cca 40×. Litera у je se objevuje 

pouze ve čtyřech slovech zkracovaných pod titlou (třikrát рауⷣи се a jednou ). V celém 

rukopise je důsledně užíváno náslovné ра-, ла- a za původní tj/kt a dj se objevují klasické 

střídnice щ a жд. 

Nosovka ѫ se v textu neobjevuje vůbec (reflektuje se samohláskou ѹ), ѧ se vyskytuje 

pouze dvanáctkrát a v jinak se reflektuje jako е. Na své etymologické pozici se nosovka ѧ 

nachází pouze třikrát, a sice v 1. pl. imp. сѧдѣмь (B2:14) a v ptc. praes. act. хотѧщꙋ (B2:22) 

a сѹмнѧще се (B3:2), v ostatních případech se užívá za znaky: 

– ꙗ → Asg. мьстытелѧ (B1:17), Nsg. вонѧ (B4:13); 

– ѣ → Apl. вⸯсѧ (Β2:13); 

– kontrahované ѣа → tvary imperfekta идѧше (B1:6), сѹмѧхѹ се (B2:2, B3:4),  (B1:3); 

– е → 3. sg. ipf. не бешѧ (B1:3) 

– neznámé slovo кемїѧѳерь z Mariiny modlitby (B2:13) 

Uvedené doklady jsou typické především pro ruskou redakci církevní slovanštiny 

a mohly by tak potvrzovat Speranského hypotézu o východoslovanském protografu tohoto 

sborníku. Další rusismy se však v textu hledají těžko. Můžeme k nim přiřadit Vsg. столⸯпе 

(B2:7), tedy možný doklad tzv. druhého plnohlasí, kdy se klasicky staroslověnská grafika jerů 

v pozici za slabikotvornou likvidou rozšiřuje o jer i před touto likvidou, tedy z původního 

стлъпе > стълъпе > столⸯпе12
 (Večerka 2006: 110). Pajeřík v uvedeném slově však může mít 

také funkci čistě grafickou bez přímé návaznosti na původní jer, nicméně i v tomto případě by 

se jednalo o rusismus s patřičnou metatezí likvidy a vokalizací tvrdého jeru v o (стлъпе > 

столпе). Desítky dokladů s typicky ruskou slovesnou koncovkou 3. sg. / 3. pl. praes. -ть (proti 

třem dokladům s koncovkou -тъ) nemůžeme pokládat za směrodatné, protože se záměna 

tvrdého jeru na měkký prolíná jako charakteristický prvek srbské redakce církevní slovanštiny 

celým textem. Z hlediska vokalizace jerů je zajímavý doklad z verše B1:9 v podobě spojení по 

ѹмовонїю za řec. (v rukopisech PU je toto spojení vynecháno): 

H:  

C: secundum petitionem archangeli michahelis 

D: по ѹм͠лѥнию архаг͠гла михаила 

                                                 
12

 Tato vokalizace by mohla svědčit také o makedonském prostředí, avšak zde se objevuje až v 17. století 

(Koneski 1965: 33). 
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V: по ѹмовонїю архїстратига мыхаила 

B: по умѡлению  

T: пѡ умѡлению арха͠ггла гаврила (sic!) 

Subst. ѹмъвениѥ je podle SJS doloženo v kalendářních částech Sav a Ostr za řec. 

 ve významu umytí, umývání (SJS IV: 653). V poznámce k tomuto heslu pak SJS uvádí 

doklad ze Slepč z biblického verše 1T 5:21, a sice spojení по ѹмъвениѹ za řec. 

/  ve významu (po) uprošení, přičemž Christ a Šiš na tomto místě 

dokládají variantní по ѹмолѥнию. V jiných slovnících (Miklošič 1862–1865, Srezněvskij I–III, 

SDRJa, SRJa) není subst. ѹмъвениѥ ve významu uprošení doloženo. Podle SJS je uvedená 

skripce ze Slepč koruptelou původní formy по ѹмълвению, odvozené od slovesa млъвити. 

S tímto slovesem pravděpodobně souvisí i naše spojení z rkp. V, což by mohly potvrzovat dva 

doklady z textu Proroctví o zničení Jeruzaléma a diaspory Židů v témže sborníku 125, a sice 

3. pl. aoristu не мольвишѧ (fol. 195a) a především pak 3. sg. praes. мовить (Speranskij 1960: 

87). Protograf sborníku 125 by tak mohl souviset přímo s jihoruským prostředím, pro kterou 

je tato vokalizace typická.  

 

2.3.3 Kir-Bel 4-1081 (P) 

Na sborník s dnešní signaturou Kir-Bel 4-1081 poprvé upozornil v roce 1847 akademik 

S. P. Ševyrev v popisu své cesty do Kirillo-Bělozerského kláštera (viz citace u Srezněvskij 

1874: 297). Tamější sbírka rukopisů byla nedlouho poté přemístěna do knihovny 

Petrohradské duchovní akademie, která byla v roce 1918 uzavřena, její rukopisná sbírka 

znárodněna a zařazena do fondu Ruské národní knihovny v Petrohradě, v níž je sborník 

uchováván dodnes. Soupis textů zařazených do sborníku uveřejnil poprvé A. I. Srezněvskij 

(1874: 297–304), který také celý rukopis zahrnul do excerpční báze svého staroruského 

slovníku (Srezněvskij I–III). 

Sborník je v literatuře tradičně uváděný pod názvem Paisijevský, a to na základě 

zápisu соборник паисиевскои z prvního listu. Jeho původ je kladen do první čtvrtiny 15. století 

a pro specifické jazykové prvky předpokládají badatelé jeho souvislost s novgorodskou 

oblastí (Barankova – Saveľjeva – Sapožnikova 2013: 505; Turilov 2012a: 284). Na některých 

místech, obzvláště pak na začátku a na konci je rukopis poškozen a chybějí v něm listy.  

Sborník přitahoval zvláštní pozornost svými texty s pohanskou tematikou, k nimž patří 

např. Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере (fol. 28b–35a), Слово 
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святого Григория, изобретено в толцех о том, како первое погани суще языци 

кланялися идолом (fol. 40a–43a) či Сказание святого отца Нифонта о песнях мирских и 

о русалиях (64b–68b) aj. Tyto památky a některé další texty zařazené do Paisijevského 

sborníku se objevují také v tzv. sborníku Sofijském, který byl sepsán v ruském prostředí 

v první čtvrtině 15. stol. a který je dnes také uložen v Ruské národní knihovně v Petrohradě 

(signatura Sof. 1285). V roce 2013 byla pod vedením G. S. Barankovy, N. V. Saveľjevy 

a O. S. Sapožnikovy zpracována monografie věnovaná přímo Sofijskému sborníku, v níž je 

zařazena i kapitola zaměřená na jeho porovnání s Paisijevským sborníkem. Pro náš výzkum 

Bart je důležité, že lepší textologické verze shodně uváděných památek podává sborník 

Sofijský, zatímco Paisijevský znění upravuje a některé pasáže i zkracuje (Barankova – 

Saveľjeva – Sapožnikova 2013: 3). Jak uvidíme v kapitolách věnovaných textologickému 

a lexikálnímu rozboru Bart, je tato praxe typická i pro samotný rkp. P. 

V následujícím soupisu obsahu Paisijevského sborníku (převzato z Barankova – 

Saveľjeva – Sapožnikova 2013: 505–511) označujeme texty, které se vyskytují též 

ve sborníku Sofijském:  

1a: книга съборникъ починаемъ о господи поѹченїа ст͠ы о͠ць · блⷭви ѿч͠е (= Sof. 1285) 

12a: слоⷡ ст͠го  (= 

Sof. 1285) 

16b: пѹчееⷩ · ст͠го васильⷽ ѡ смиреньи · г͠и (= Sof. 1285) 

20b: въспрашанье їзѧславле к͠нѧⷥ с͠на ꙗро

монастырꙗ (= Sof. 1285) 

23b: слоⷡ · ст͠го фе  

(sic!) (= Sof. 1285) 
28b: о правої вѣре · гиⷭ б͠л (= Sof. 1285) 

35a: слоⷡ · ст͠го деѡнись  (= Sof. 1285) 

40b: 

 (= Sof. 1285) 

43a: (chybí nadpis) сиⷣщю нѣкогда с͠тму ѡцю со ѹч͠нки своїми ї гл͠ше ѡ д͠шеполезнѣї и се 

(краткие переложения патерикового 

рассказа о запрете дарить села монастырю и фрагмента беседы Иоанна Златоуста 

на Евангелие от Матфея о милостыне ходатаям 

45a:  

48a: слоⷡ їстолковано мудростью ѿ с͠тхъ апⷭлъ ї прркъ и ѡ͠ць · ѡ твари и ѡ дн͠иї рекомомъ недѣ

сть (= Sof. 1285) 

59a: каꙗ полза приносити їмѣнье свое въ цр͠квь їли нищимъ даꙗти (= Sof. 1285) 

59b: златоѹстаго (того дѣлѧ ѹбо еже ц͠ркви ѹтворѧ  (= Sof. 1285) 
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60a:  (= Sof. 1285) 

60b: слоⷡ ст͠го семеѡна чюⷣтворца проꙗви б͠ъ 

61b: (chybí nadpis) вси ст͠иї о͠ци гл͠ть ꙗко нѣⷭ поста ни поклона ни поста ѿ ржⷭтва хⷭва до ·г͠и·-го 

генъварѧ (= Sof. 1285) 

62a:  

62a:  (= Sof. 1285) 

64b: сказанье ст͠го ѡ͠ца нифонта о пѣснехъ мирьскиⷯ ї ѡ русальꙗхъ (= Sof. 1285) 

68b: поѹчеⷩе попом (= Sof. 1285) 

174a–179b <...> 69a–69b: преⷣслоⷡе покаꙗнью · правиⷧ ст͠хъ ѡ͠ць зборныⷯ всеꙗ вселеныѧ · гиⷭ блгⷭви 

ѡ͠че (= Sof. 1285) 

69b: слоⷡ ст͠го їѡаⷩ злаⷮѹстаго ѡ лживыⷯ ѹч͠тлхъ (= Sof. 1285) 

80a: ст͠го велика  (= Sof. 1285) 

83a: слоⷡ ст͠го ефрѣма ѡ книжнѣмъ ѹченьи (= Sof. 1285) 

85b: поѹченье апⷭла крⷭтьꙗноⷨ · гиⷭ блгвⷭи ѡ͠че (= Sof. 1285) 

88b: (chybí nadpis)  ст͠хъ 

(= Sof. 1285) 

89a: (chybí nadpis)  

89b: (chybí nadpis)  

90a: гагарьскаⷢ збора заповѣⷣ гиⷭ блгⷭви ѡ͠че 

91a: ѿ лѣствици 

91b: ѿ лѣствици 

91b:  (= Sof. 1285) 

92a:  (= Sof. 1285) 

92a: гречьскаго збора заповѣⷣ 

92b: того же 

92b: (chybí nadpis) ѿ праздна реⷱ словесѣ слово воздалѧⷮ чл͠вци въ д͠нь судныи, ꙗко в помысле

согрѣшаемь 

95b: (chybí nadpis) добрыи бо ч͠лвкъ ѿ добраго скровища їзносить добраꙗ (= Sof. 1285) 

95b: (chybí nadpis) ст͠иї ѡ͠ци ѹставіⷲ постныꙗ д͠ни по наѹченью г  (= Sof. 1285) 

99a: слоⷡ ѡ їсхоⷣ д͠ши ї ѡ входѣ на н͠бса по см͠рти 

102b: мцⷭа августа въ ·е͠і· д͠нь на ѹспенье стыⷽ б͠ци · гиⷭ блгⷭви ѡ͠че 

117b: слоⷡ ст͠хъ апⷭлъ и ст͠хъ ѡ͠ць · гиⷭ блгⷭви ѡ͠че 

119a: слоⷡ великаⷢ васильꙗ гиⷭ блгⷭви ѡ͠че 

120a: наго лариѡна ѡ житьи семъ 

122b: слоⷡ іѡаⷩ злаⷮѹстаⷢ ѡ расмотреньи сп͠сньѧ 

124b:  

126a: слоⷡ · ѡ спс͠ающихсѧ в миру  

127b: слоⷡ · блж͠наго серапиѡна · ѡ маловѣрьї 

131b:  
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135a: въпросъ григорьꙗ · ѿ чего створи б͠ъ видимую ї невидимую тварь 

136b: воспрашанье ст͠го ап  

147b: слоⷡ · ѡ треⷯ мнисѣⷯ · како находили ст͠го мокарьⷽ · гиⷭ блгⷭи ѡ͠че 

166a–167b <...> 168a–173b: слоⷡ · ст͠го кирила филосо  

180a: поучение о исходе живота от тела и Страшном Суде (pouze konec textu) 

183b:  

186a: слово о женах добрых и злых (začátek chybí) 

190a: слоⷡ · о їроⷣꙗдѣ · и ѡ злыⷯ женаⷯ · гⷭ блтⷭви ѡ͠че 

194a: того же менадра слово 

195b: слоⷡ · прмⷣро · ѡ наказаньⷽ · чаⷣ своихъ · гиⷭ блгⷭви ѡ͠че 

197b: слоⷡ · ст͠го ѡ͠ца моисѣꙗ  

199b:  

202a: слово от Пандекта о пьянстве (fragment) 

202a: слоⷡ ст͠го феодора стратилата 

Text Bart v rkp. P obsahuje všechny čtyři kapitoly památky, které byly do slovanštiny 

přeloženy, tedy rozmezí veršů B1:1–4:13. Poprvé byl přepis tohoto znění publikován v roce 

1862 Alexandrem N. Pypinem v jeho výboru apokryfních textů (Pypin 1862: 109–112); 

památka je zde uvedena pod názvem Вопросы св. Варѳоломея. Druhé vydání pořídil o rok 

později Nikolaj S. Tichonravov ve svém výboru zakázaných ruských památek (Tichonravov 

1863: 18–22), kde je Bart uvedeno pod názvem Варѳоломѣевы вопросы Богородицѣ. 

Z ortografických zvláštností rukopisu P můžeme zmínit např. důsledné dodržování 

staroruské skripce s jerem v poloze napjaté -ьꙗ- a -ьѥ- namísto církevněslovanské sekvence 

-иꙗ-, -иѥ- (Buslajev 2006: 128), např. ко дьꙗволу (B1:11), дꙑханьє (B1:15), преступленьє 

(B4:6), мр͠ьꙗ (B4:5) aj. Ke staroruským prvkům patří také podoba adverbia ѡдва z pův. 

ѥдъва (B1:32/33), která by však mohla svědčit i o dialektním východoruském prostředí 

(Durnovo 2000: 515). Zájmeno къто se v tomto rukopise objevuje ve dvou různých podobách. 

Jednou ve své klasické podobě v dotazu, který pokládá Bartoloměj Ježíšovi ve verši B1:21 

(кто єсть чл͠вкъ єгоже ан͠гли принесоша на рукаⷯ), avšak dvakrát také jako jihoruské dialektní 

хто, přičemž oba tyto doklady se vyskytují v promluvách ztělesněného pekla ve verších B1:12 

(адъ ж реⷱ хто єсть цр͠ь славꙑ) a B1:17 (ї реⷱ адъ хто єсть ѿ прр͠къ повѣжь ми).  

Některé lexémy z rkp. P jsou ve slovníku Srezněvského doložena pouze na základě 

tohoto jediného rukopisu, takže se ve své podstatě jedná o tzv. hapax legomena. Patří k nim 

např.: 

– моланиꙗ ( , Srezn. II: 164) – Nsg. моланьⷽ B4:13 (var. мльнїа VU)  
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– искриѥ ( , Srezn. I: 1119) – Npl. їскриє B4:13 (var. искры V, сковрада U) 

– въспрашати ( , Srezn. I: 416) – 2sg. praes. въспрашаєши B1:8 (var. 

вьпрашаѥши DVUB, 0 T)  

– излишати сѧ ( , Srezn. III, doplňky: 125) – ptc. praes. act. ѿ їзлишающих сѧ 

B1:34 (var. избывающїи VU, 0 B) 

Substantiva моланиꙗ ani искриѥ nejsou v jiných slovnících (SJS, SRJa, SDRJa) 

doložena, slovesа въспрашати a reflexivní излишати сѧ dokládá pouze slovník ruského jazyka 

XI–XVII stol. (SRJa III: 147 a VI: 164). Jak jsme již zmínili, rkp. P obsahuje četné pozdější 

úpravy textu památky, které nemají oporu v žádném jiném rukopise. Pro výzkum Bart je však 

tato verze cenná z hlediska zachování celého objemu slovanského překladu památky, tedy 

kapitoly B1:1–4:13. Na dílčí zvláštnosti upozorníme v kapitolách věnovaných textologickému 

a lexikálnímu rozboru. 

 

2.3.4 Uvar. 884 (U) 

Sborník č. 884 Uvarovovy sbírky Státního historického muzea v Moskvě byl sepsán v roce 

1602, přičemž první dva listy byly připsány později v průběhu 17. stol. a třetí list chybí úplně 

(Leonid 1894: 106–109). Na celkovém počtu 371 listů je ve sborníku zapsáno 65 památek 

různé povahy, které jsou seřazeny podle východního církevního kalendáře. Vzhledem k tak 

velkému počtu zařazených textů je pravděpodobné, že některé z nich mohly být zkráceny. 

To se týká i Bart, jež se v tomto znění soustředí výhradně na části památky spojené 

s otázkami Ježíšovi, tedy kapitoly 1., 3. a 4., přičemž i v nich jsou patrné výrazné vynechávky 

celých veršů či jejich částí, které nejsou z dějového hlediska příliš podstatné. Druhá kapitola 

památky pojednávající o otázkách Panně Marii nebyla do tohoto znění vůbec zařazena.  

Soupis památek je ve sborníku Uvar. 884 následující (převzato z Leonid 1894: 106–

109): 

4b: 1. září: Слово св. Семиона Столпника. Сказание Антониево; 

10b: Слово о Знамении пресв. Богородицы и приснодевы Марии; 

12b: 6. listopad: Память препод. отца нашего Варлаама, игумена у св. Спаса на Хутыни;  

14а: Сказание чудеси великого чудотворца Варлаама о умершем отроке;  

19b: 4. prosinec: Мучение св. великой мученицы Варвары;  

26а: 21. květen: Память благоверных царей Константина и Елены;  

30а: 20. září: Житие и мучение св. мученика Евстафия и жены и чад его;  

41а: 9. říjen: Житие и подвиги преблаженой матери нашей Афанасии;  

42b: 26. říjen: Страсть св. великомученика Димитрия Солунского чудотворца;  
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44а: 26. říjen: Чудо св. Димитрия о двух девицах, иже принес от Срацин на праздник 

свой;  

49b: 25. listopad: Похвала св. Клименту, патриару Римскому, списано Климентом 

епископом;  

54а: 27. listopad: Мучение св. Якова Перьского;  

62b: 6. prosinec: Память св. великого чудотворца Николы, архиепископа 

Мирликийского; Чудо об Агрикове сыне, о Васлии; 

68b: 12. prosinec: Житие св. отца нашего Спиридона чудотворца, епископа града 

Тримифунского;  

75b: 21. prosinec: Мучение святой мученицы Ульяны;  

85b: Слово о Ефросине мнисе;  

88а: 27. prosinec: Св. славного и всехвального первомученика и архидьякона Стефана;  

93а: 1. leden: Память преп. Василия Великого, слово о прелщенном отроке;  

103а: 11. únor: Житие и подвиги и от чудес похваление преп. отца нашего Димитрия, 

Вологоцкого чудотворца, иже на Прилуце; Творение Макария, игумена той же 

обители; Слово похвално;  

140b: 17. únor: Слово св. Иоанна Златоуста, в субботу первую поста, чудо быст в 

Александрии граде св. мученика Феодора Тирона;  

144а: 17. únor: Мучение св. Феодора Тирона;  

148а: 1. březen: Житие и мучение св. великой и преподобной мученицы Евдокии;  

157а: 17. březen: Житие и преставление Алексея человека божьего;  

161b: 25. březen: Слово Иоанна Дамаскина на Благовещение пресв. Богородицы;  

174а: Повесть полезна, от древнего писания сложена, воспоминание являющи 

преславно бывшего чудеса, егда Перси и Варвари Царствующий град облегли;  

183b: Слово св. Иоанна Златоуста, в субботу цветную, на воскресение друга Христова 

Лазаря;  

185b: Иоанна Златоуста Поучение в неделю цветную, вход в Иерусалим Господа 

нашего Иисуса Христа;  

187b: Слово в святую великую пятницу, о плаче пресватой Богородицы, на погребение 

Христово;  

189b: Поучение св. Иоанна Златоуста во св. великую светлую неделю Воскресения 

Христова;  

192а: Поучение св. Иоанна Златоуста в той же день Воскресения Христова о 

опоздавших поститься;  

193а: 1. duben: Житие и жизнь преподобной матери нашей Марии Египетской, списано 

Софронием, патриархом Иерусалимским;  

207b: 23. duben: Чудо быст св. мучеником Георгием, о змии и о девице;  

210b: 8. květen: Слово св. Иоанна Богослова;  

212b: 22. květen: Слово о Мелхиседеке Афанасия Александрийского;  

215а: 23. květen: Житие преп. отца нашего Никиты Столпника, Переславского 

чудотворца;  

225а: 25. květen: Слова св. авва Серапиона; Житие св. Марка Афинскаго;  
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232а: Слово св. Агапия, что ради оставляют человеци дом свой, жены и родители, и 

вземше крест в след Христа грядут;  

238а: Слово о цари Ираклие и о милостини;  

239а: Слово о Кумеркарии, како сотвори милость с убогой женой и не прикоснуся ей; 

241а: Слово иже во святых отца нашего Николы, архиепископа Мирликийской 

метрополии;  

250b: Слово на св. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа;  

252а: Слово на Собор св. Отець 318, иже в Никеи, сотворено Кириллом мнихом;  

258а: Слово св. Иоанна Златоуста в неделю Пятикостную;  

260а: Слово св. Иоанна Златоуста на Сошествие св. Духа;  

262а: Слово св. Троица всему миру;  

264b: Слово св. Иоанна Златоуста в неделу Всех Святых;  

267b: 29. červen: Житие блаженого Петра царевича, брата царя Беркина;  

275b: 13. červenec: Повесть о Серапионе мнихе;  

276b: 24. červenec: Слово св. страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба;  

282а: 24. červenеc: Убиение св. князя Глеба;  

287а: Воспрошение Иисуса Христа св. славного апостола Варфоломея;  

289а: 25. červenec: Житие преп. Макария Желтоводского и Унжеского чудотворца;  

316а: Слово о блаженом князе Святоше;  

321b: 8. září: Слово на Рождество пресв. Богородицы, написано св. Яковом;  

328а: 8. září: Слово о рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа;  

331а: 15. září: Слово на великого мученика и страстотерпца Христова Никиты;  

336а: 9. květen: Слово на пренесение мощей св. великого чудотворца Николы;  

340b: О Вавилоне сказание и о трех отроках;  

343b: Слово св. Андрея;  

345b: Слово о купце христолюбивом, емуже створил бес напасть, милостыня его не 

терпя;  

347а: 14. září: Слово св. Андрея на Воздвижение Господня честного креста;  

350а: 15. srpen: Слово св. Иоанна Богослова о преставлении Богородицы приснодевы 

Марии;  

359а: О сретении Владимирской иконы;  

365а: О Моисеи Угрине, в Киеве, страдание его; 

371: Послесловие. 

 

Zajímavé je, že první památka ve sborníku je přiřazena k 1. září (fol. 4b), poté 

pokračuje chronologické pořadí podle jednotlivých měsíců až do fol. 289a (resp. 316a), kde se 

objevuje datum 24. července, které by mělo liturgický rok uzavírat. Na fol. 321b–371 se však 

objevují další památky, jež chronologicky neodpovídají. 

Znění Bart podle rkp. U nebylo badateli dosud zpracováno. Ve sborníku je památka 

zařazena za Umučení sv. knížete Gleba, které se pojí k 24. červenci. K tomuto datu však nemá 
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sv. Bartoloměj žádnou spojitost
13

, a tak zůstává otázkou, proč je Bart zařazeno právě na toto 

místo. V textu nenacházíme žádné výraznější dialektní prvky, na základě kterých bychom 

mohli stanovit alespoň přibližnou východoslovanskou oblast, v níž mohl být rukopis přepsán.  

 

2.3.5 Bars 2730 (B) 

Sborník se signaturou Bars. 2730
14

 z přelomu 17./18. století je součástí sbírek Státního 

historického muzea v Moskvě. Sestaven je ze dvou samostatných částí – první část tvoří listy 

1–52, jež jsou zapsány poluustavem, druhá část je pak zapsána skoropisem na listech 52–129 

(Sokolov 1910: 69). Podle přípisků zejména ve druhé části sborníku můžeme předpokládat, 

že sborník (ať už jeho vznik či pozdější osudy) měl souvislost s pskovskou oblastí (Sokolov 

1910: 70). Ze zařazených památek vzbuzoval pozornost badatelů především text nejkratší 

redakce Druhé knihy Henochovy (např. Sokolov 1910: 134–142).  

V následujícím soupise incipitů (viz Sokolov 1910: 69–72) označujeme památky, 

které jsou shodně zařazeny do sborníku 125 s rkp. V: 

2a: видѣнїе василїа новаго и ѹченика егѡ григорїа (? Deč 103, viz s. 15) 

52a: пророчество о днехъ послѣднихъ 

68a: сказание иѡанна б͠гослова о пришествиї гдⷭа н͠шего и͠їса хрт  (= 

Cod. Vind. Slav. 125) 

74a: слово с͠таго пророка исаиа с͠на амосова 

77b: вопрошение ст͠агѡ ї сл͠внаго аптⷭла хртⷭова воръѳоломѣѧ ѹ гдⷭа н͠шего и͠їса хр  

79b: слово с͠таго иѡанна златоѹстаго о пришествиї преⷣтечеве во адъ (= Cod. Vind. Slav. 125) 

78a: сиѧ кн͠га таїны б͠жиѧ ꙗвленныѧ енохови, ꙗже ѡнъ тамъ видѣ ї о раи сказание (= Cod. Vind. 

Slav. 125) 
99a: chybí nadpis, druhá část památky Хождение ап. Павла по мукам (= Cod. Vind. Slav. 

125) 

112a: откровѣние варꙋхꙋ, егда посланъ бысть ангелъ раѳаилъ по повѣлению господню во свѧтыи 

сионъ 

116a: катихизисъ, албо краткое зебранье вѣры ї церемониї свѧтое соборное апостолское всходнее 

церкви о символѣ, албо силахъ вѣры 

128a: иже бо свѧтыхъ отца нашего аѳанасиѧ, архиепископа александриїскаго, символъ, сирѣчь 

изложениꙗ о православнои вѣре 

128b: о воплощениї господни 

129a: исповѣданиѧ православнꙑе веры амвросиѧ, епископа 

                                                 
13

 V katolické tradici se památka sv. Bartoloměje připomíná 24. srpna, v pravoslavné 11. června.  
14

 A. Miltenova ve svém článku o rkp. D uvádí chybnou signaturu Bars. 2234 (Miltenova 2010: 465). 
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Z Bart je ve sborníku uvedena pouze první kapitola. Jak jsme již zmínili v popisu 

rkp. V, tato znění si jsou ze všech slovanských rukopisů nejbližší a navazují na společný 

hyparchetyp (viz popis rkp. V na s. 18 a textologický rozbor na s. 43–46).  

Z ortografického či lexikálního hlediska nenacházíme mnoho prvků, které by 

vybočovaly z klasického úzu ruské redakce církevní slovanštiny. Výjimku tvoří podoba 

adverbia ледве místo původního ѥдъва z verše B1:33, kterou můžeme považovat za jihoruský 

dialektismus, stejně jako adv. велми za pův. ѕѣло z verše B1:13. Tento doklad však není příliš 

průkazný, protože se může jednat i o určitou archaizaci či stylizaci textu. 

 

2.3.6 Tver F. 1409. Op. 3. D. 25 (T) 

Na sborník s dnešní signaturou F. 1409. Op. 3. D. 25 poprvé upozornil v roce 1961 

I. F. Golub’jev, který se dlouhodobě věnoval slovanským rukopisům uloženým v archivech 

a knihovnách tverské (kalininské) oblasti. V roce 1955 publikoval Golub’jev přehled rukopisů 

uložených v Kalininském pedagogickém institutu M. I. Kalinina (Golub’jev 1955), avšak 

o sedm let později tento soupis doplnil o dalších sedm sborníků z 16.–18. stol., které byly 

v knihovně zařazeny mezi tištěné knihy (Golub’jev 1961). Právě mezi těmito později 

nalezenými rukopisy se nacházel i zmíněný sborník F. 1409 s textem Bart. Celá rukopisná 

sbírka pedagogického institutu byla později převedena do Státního archivu Tverské oblasti, 

kde je uložena dodnes. Golub’jevův popis je dosud jediným pramenem ke sborníku F. 1409, 

avšak nutno dodat, že je to pramen velmi stručný a zkratkovitý. 

Sborník obsahuje 195 listů složených do několika sešitů, psán je částečně poluustavem 

a kurzívou a na jeho přepisování se pravděpodobně podílelo více písařů (Glub’jev 1961: 606). 

Sepsán byl v 18. století, přičemž na dvou sešitech je přímo vepsána datace – na fol. 1a je 

uveden rok 1738 a na fol 44b rok 1765 (Golub’jev 1961: 606). Sborník obsahuje zejména 

životy svatých
15

 – Kateřiny, Barbory, Ondřeje Krétského, Mikuláše, Alexeje člověka božího, 

a dále Vyprávění o umučení Kyrika a Julity, Proroctví o Antikristu, Vyprávění o 12 pátcích, 

Slovo o uložení do hrobu Ježíše Krista a pláči Bohorodičky a několik homílií Jana 

Zlatoústého – o uctívání svatých a jejich ostatků, o zlých a lstivých ženách aj.  

Bart je ve sborníku rozvrženo poněkud komplikovaným způsobem. Nadpis památky 

se zde nachází na dvou různých místech, mezi kterými jsou vloženy dva další texty: 

                                                 
15

 V obsahu sborníku se Golub’jev omezuje pouze na zestručněný výpis památek bez uvedení folií a dalších 

upřesňujících prvků (Golub’jev 1961: 606). 
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91b4–93b17: nadpis Bart, první kapitola památky  

93b18–94a14: další text: гѡре тѡмꙋ чл͠вкꙋ что всякое злѡ творїтъ а страха б͠жїя в ср͠це не имея 

94a15–97b11: další text: слыши что г͠летъ г͠дь къ сѡзьданїю своемꙋ 

97b12–: nadpis Bart, první slova první kapitoly, na které je navázán zcela jiný text (viz 

obrázek):  

 

Zajímavé je porovnání obou nadpisů Bart, v nichž nacházíme některé odlišnosti: 

1) вѡпрѡси, ѹ  нашегѡ їи͠са хр͠та ст͠ыи варфалѡмей како гдⷭи на кр͠есте былъ и како во 

адъ схѡдилъ 

2) вѡпроси ѹ гдⷭа б͠га на͠шего їи͠са хр͠ста  варѳаломеи какѡ гди на кресте былъ и како во 

адъ ходилъ 

Obě vložené památky nemají podle všeho s Bart žádnou spojitost. Součástí krátkého 

textu z fol. 93b18–94a14 je popis tří žlučí (крꙋчина), známý i z jiných rukopisů (Turilov 2010: 

226, Sokolov 1905: 328).  

Dnes již těžko můžeme jednoznačně určit, proč se tento druhý nadpis Bart ve sborníku 

objevuje. Písař mohl omylem začít znovu přepisovat památku, což si záhy uvědomil, 

ale protože nechtěl škrtat nebo přepisovat téměř dvě strany rukopisu, plynule navázal 

v přepisování další památky, která měla být na tomto místě skutečně zařazena. 

Rkp. T je psán klasickou církevní slovanštinou ruské redakce. Z textologického 

hlediska prošel tento rukopis ze všech slovanských verzí památky patrně nejdelším vývojem, 

protože obsahuje množství modifikací a přídavků, jež nemají oporu v žádném jiném rukopise. 
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3 Textologický rozbor 

 

Jakýkoliv rozbor slovanského znění Bart ztěžuje skutečnost, že jeho text je dochován v šesti 

rukopisech, které byly sepsány v různých dobách a v různých jazykových prostředích a které 

jsou vzdáleny minimálně 300–400 let od předpokládaného vytvoření protografu slovanského 

překladu v 10. století. Porovnání a stanovení vzájemného vztahu slovanských verzí 

komplikuje také skutečnost, že plný text slovanského překladu v rozsahu veršů B1:1–B4:13 je 

dochován pouze ve dvou rukopisech (VP), další tři obsahují pouze první kapitolu (DBT, 

přičemž D navíc neúplnou) a jeden rukopis zachovává výtah z první, třetí a čtvrté kapitoly 

památky (U). Textologický rozbor by tak měl primárně vycházet z první kapitoly, resp. 

z veršů B1:1–B1:23, jež jsou obsaženy ve všech slovanských rukopisech. Textologickou 

analýzu znesnadňují také řecké verze památky, z nichž máme na těchto místech k dispozici 

velmi často jen porušené znění rkp. H. Pro úplnost tak budeme u všech dokladů přihlížet i ke 

znění latinskému.  

 

3.1 Předloha 

Na začátku textologického rozboru se pokusíme objasnit, proč vlastně od začátku počítáme 

s tím, že staroslověnský překlad Bart byl přeložen z řecké předlohy.  

Pro řečtinu by v první řadě mohly svědčit extralingvistické faktory, jako je 

pravděpodobné místo pořízení překladu, tedy Bulharsko 10. století, kde se s překlady z latiny 

příliš nepočítá. Někteří jednotlivci však poněkud senzačně předpokládají bulharský původ 

u překladových památek, u nichž zkušenější badatelé předpokládají původ jiný. Z poslední 

doby tak můžeme jmenovat např. Trendafila Krăstanova, který za bulharský překlad z latiny 

pokládá Bes, Nicod, Ben a Kij
16

, přičemž české (moravské) prvky v nich považuje za důsledek 

pozdějšího přepisování bulharských protografů na českém (moravském) území (Krăstanov 

2010: 279). Pro Nicod, Ben a Kij nepodává Krăstanov žádné argumenty, proč by mohl být 

jejich překlad kladen právě do bulharského prostředí, u Bes pak tento původ předpokládá na 

základě lexikálních shod se Supr a vyslovuje dokonce domněnku, že tento překlad pořídil sám 

Jan Exarcha (Krăstanov 2010: 279). Prokazovat původ památek pouze na základě výskytu 

lexémů tradičně označovaných jako preslavismy je však velice sporné, protože se tyto prvky 

                                                 
16

 Památky jsou v této práci citovány podle úzu SJS (viz též seznam zkratek na s. 104). 
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zásluhou kolování rukopisů velmi brzy rozšířily do všech redakcí církevní slovanštiny. 

E. Bláhová navíc zjistila, že tzv. preslavismy jsou doloženy také ve staré češtině, což ještě 

více relativizuje toto tvrzení (Bláhová 2007: 73). Přímo problematice výskytu preslavismů 

v českocírkevněslovanských památkách se již dříve věnovaly E. Bláhová s Ž. Ikonomovou, 

které došly k závěru, že čeští písaři si tyto prvky mohli osvojit na základě rukopisů získaných 

kulturní výměnou s Kyjevskou Rusí (Bláhová – Ikonomova 1993).  

V případě Bart ztěžuje určení předlohy skutečnost, že latinská verze památky se příliš 

neodpoutala od verze řecké, z níž byla přeložena. Tak např. dativ absolutní se ve slovanských 

verzích vyskytuje na místech, kde řečtina má tradiční genitiv absolutní a latina ablativ 

absolutní (viz zde s. 95–96), grecizující konstrukce se slovanským členovým иже mají stejnou 

paralelu v latinském qui a výraznější rozdíly se neobjevují ani v užívání prepozice či 

postpozice přívlastků. 

Z ortografického hlediska nenacházíme ve slovanském překladu Bart žádné 

přesvědčivé argumenty pro stanovení jazyka předlohy. Objevuje se zde sice klasická 

východní transkripce béty literou в (např. v dokladech варътоломѣи, аврамъ, иꙗковъ, диꙗволъ 

aj.), avšak tato grecizující podoba je zachována i v některých charvátsko-hlaholských 

památkách přeložených z latiny, kde se paralelně objevuje vedle latinizující podoby s б.  

Stejně tak nemůžeme považovat za průkazné doklady lexikálních grecismů, jako je 

např. četné subst. адъ (v řeckých rukopisech s paralelou , v latinských infernus), které se 

ve staroslověnštině zakořenilo již v nejstarších dobách a doloženo je i v charvátsko-hlaholské 

redakci i u překladů z latiny, či subst. трапеза z verše B1:18, které však má v řeckých 

rukopisech paralelu  a v lat. verzi C altar, přičemž v SJS nejsou u subst. трапеза 

tyto předlohy doloženy (SJS IV: 479–480
17

). Za grecismus můžeme považovat i proprium 

гора елеоньска (B4:1, B4:12) za řec.  oproti latinskému mons Oliveti (viz též 

s. 92 v kapitole věnované toponymům), avšak tato podoba mohla být také pevně ustálena již 

ve staroslověnském období.  

Z paradigmatiky morfologických tvarů jsou zajímavé doklady staroslověnského 

participia praes. pass., které nemá samostatnou formu v latině. V Bart se toto participium 

objevuje dvakrát
18

, a to se shodnou paralelou v řeckých verzích a s tvary ptc. perf. pass. 

                                                 
17

 Subst. je v kartotéce ŘSI doloženo v stsl. překladech жрътвьникъ a олътар҄ь/алътар҄ь..  
18

 Do tohoto výčtu nezahrnujeme doklady staroslověnských participií užívaných za řecká adjektiva, jako např. 

невидимъ za řec. ἀφανής (v Bart doloženo čtyřikrát) apod.  
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ve verzích latinských. Jeden z těchto dokladů se objevuje ve verši B4:12, kde je popisován 

spoutaný ďábel, kterého drží andělé (k uvedeným číselným údajům viz s. 89): 

H: (= 560) 

G:  (= 660) 

C: conpraehensus a sex milia sexaginta angelorum (= 660) 

L: conprehensus a VI. M. LX. IIII. angelis (= 6064) 

V: дрьжи ⷨшестїю сьть и ·ѯ҃· аггл͠ь (= 660)  

P: держимъ ·х҃· ї ·ѯ҃· тъ а͠нглъ (= 660) 

U: держи ⷨшестью соⷮ аг͠глъ (= 600)  

 Druhý doklad ptc. praes. pass. nacházíme ve verši B3:6, v němž se uvádí místo, na 

kterém Ježíš apoštolům ukázal apokalyptickou propast. Latinský rkp. C však tuto pasáž 

zkracuje: 

G:   

H:   

C: in loco 

V: на мѣсто зѡвомое  

P: на мѣсто зовомоє · херуктиси ї єсть то мѣсто правдꙑ 

U: на горꙋ на мѣсто зовомое херꙋкⸯтисѣї  

Na řeckou předlohu slovanského překladu Bart by mohly ukazovat také některé 

specifické lexikální prvky, pro něž jsou v latinské verzi památky užity ne zcela odpovídající 

ekvivalenty. Slovanské rukopisy tak např. uvádějí na několika místech oslovení Bohorodičky 

participiem perf. pass. обрадованаꙗ (viz zde samostatný rozbor na s. 68–69), což je kalk řec. 

 z novozákonního verše L 1:28. Latinský překlad bible na tomto místě užívá 

spojení gratia plena, avšak v lat. rkp. C je na všech místech, kde se řecké participium 

 objevuje, doloženo prosté adj. beata. Nepříliš odpovídající je také latinský 

překlad řeckého neutr. subst. , které se v textu památky vyskytuje třikrát a vždy je do 

slovanštiny přeloženo kalkem величьство. Poprvé se toto adjektivum objevuje ve verši B2:2 ve 

výčtu dotazů, které chtějí apoštolové klást Bohorodičce: 

H:  

G:  

C: quomodo sustinebas tanta magna gloria 

V: како породы толико величьствоо (!) 

P: како породи толико величество 
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Dotazy apoštolů jsou celkem tři a opakují se i ve verši B2:4: jak počala 

neobsáhnutelného , jak mohla nosit neunositelného a jak mohla porodit takovou velkolepost. 

V uvedeném verši B2:2 zřejmě došlo v latinském rkp. C ke spojení druhého a třetího dotazu 

do jednoho, a to z původního řec. ( )

 (= tanta magna gloria).  

Stejně posunutý je latinský překlad řeckého subst.  i v navazujícím verši B2:4, 

kde rkp. C užívá plurálového tvaru magnalia ve významu velké věci/skutky (v rkp. H tato část 

verše chybí):  

G:  

C: quomodo genuisti tanta magnalia  

V: како понесе толико величьство 

P: како поноси толико величество 

Na tomto místě je zajímavé, že druhý a třetí dotaz jsou spojeny do jednoho tentokrát 

ve slovanských verzích, a to stejným způsobem jako verze latinská ve verši B2:2. 

Naposledy se subst. objevuje v Mariině modlitbě ve verši B2:13, kde však 

latinská verze C podává textologicky odlišné znění: 

H: 

G:  

C: qui fundamenta caeli confirmasti verbo tuo 

V: величьство нбное сьставивы  и словѡⷨ сломи вⸯсѧ  

P: величествомъ  

Znění celé Mariiny modlitby je ve všech dochovaných verzích památky natolik 

odlišné, že z něj nemůžeme vyvozovat žádné jednoznačné závěry. Této části památky je 

věnována samostatná podkapitola č. 3.4 na s. 51–53.  

Jak uvidíme v následujícím textologickém rozboru, na některých místech se slovanské 

verze Bart podobají spíše latinskému znění památky. Celkově však můžeme konstatovat, 

že tyto dílčí shody vyplývají ze skutečnosti, že tato latinská verze C se na daných místech 

podobá nedochované řecké předloze slovanského překladu více než známé rkp. H a G. 

 

                                                 
19

 Pokud v této práci u českých překladů neuvádíme citaci, jedná se o naše vlastní překlady. 
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3.2 Porovnání řeckých rukopisů 

Již ze zběžného porovnání řeckých rukopisů H a G je patrné, že se jejich znění na mnoha 

místech vzájemně odlišují. Zároveň nemůžeme jednoznačně stanovit, kterému z těchto 

rukopisů jsou slovanské verze bližší, protože se na těchto odlišných místech přiklánějí tu 

k jednomu, tu ke druhému řeckému znění památky. 

Se zněním rkp. H se tak slovanské verze shodují např. ve druhé části věty v promluvě 

boha k Marii ve verši B2:20: 

H: 

G:

C: et per eum salvabitur totus mundus. Tu autem esto salus omnem seculi. 

V: и тѣмь сп͠сет се вⸯса тварь · ты же бѹдеши сп͠сенїе мирѹ 

P: і тѣмъ сп͠сть сѧ весь миръ · тꙑⷤ будеши с͠псньє миру 

Zajímavé je zde různočtení тварь × миръ za řec. . V kartotéce ŘSI je toto řecké 

subst. nejčastěji doloženo v překladu тварь, a to v desítkách případů, v jedenácti dokladech 

pak jako съзьданиѥ (v Supr 509:5 též jako ptc. perf. pass. съзьданаꙗ) a nakonec také 

v ojedinělých překladech зьданиѥ (Zogr a Mar Mc 13:19) a сътѧжаниѥ (v žaltářích na místě 

Ps 104:21). Varianta миръ je pak doložena pouze v Supr, a to jednou jako samostatné 

substantivum (Supr 426:21) a dvakrát ve spojení вьсь миръ (Supr 427:8).  

Slovanské verze se s rkp. H dále shodují v oslovení Bohorodičky v témže verši B2:20 

(podrobněji k řeckému ptc.  viz s. 68–69): 

H: 

G: 

C: Pax tibi dilectissima mea 

V: мырь тебѣ вьзлюбленⸯна 

P: миръ тобѣ возлюбленаⷽ  

či v promluvě Ježíše, který zakazuje Marii vyslovovat tajemství jeho početí ve verši 

B2:22:  

H: 

G:

C: ne manifestes misterium istum 

V: не повѣдаи таиныи сїе 

P: не повѣдаї таїнꙑ се ⷽ
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S rukopisem G se pak slovanské verze památky shodují např. na dvou místech ve verši 

B2:2, kde se apoštolové domlouvají, na co by se chtěli Bohorodičky zeptat: 

H:  

G: 

C: [aliter] 

V: како заче невьмѣстымаго  

P:  

H:  

G: 

C: quomodo sustinebas tanta magna gloria 

V: како породы толико величьствоо (!) 

P: како породи толико величество 

či v přímém oslovení apoštola Petra ve verši B2:3 (v rkp. P je celý verš vynechán): 

H:  

G:  

C: Dixit iterum bartholomeus ad petrum. 

V: и рекоше къ петровы ѡч͠е петре 

Na rukopis G pak slovanská verze navazuje i ve verši B3:5, kde Ježíš varuje apoštoly 

před pohledem do apokalyptické propasti (rkp. U je zde později zkrácen): 

H:  

G: 

C: Sed quod promisit vobis sequite me et videbitis 

V: аще хощете по ѡбѣщанїю · поидѣте вьслⷣѣ мене и видите 

P: аще ли хощете то по ѡбѣтованью · поїдите въслѣⷣ мене ї видите 

U: аще хощете вїдѣти послѣдꙋите ми и видїте 

Zvláštní pozornost bychom zde chtěli věnovat také dokladům, kdy se v jedné části 

výpovědi slovanské verze podobají rkp. H, avšak v jiné části navazují na znění rkp. G. 

Slovanské verze tak např. ve verši B2:18 reflektují předmět podle rkp. H, avšak 

s rkp. G je pojí oslovení , jež se v rkp. H nevyskytuje (v rkp. V je 

uvedeno s koruptelou радѹи се): 

B2:18 

H: 

G: 
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C: et iterum concussit sinistrum latere vestimenti sui 

V: рауⷣи се обрадованⸯнаа съсѹде избранⸯныи · рауⷣи се не неповѣдымаа · и махнѹвь десницею  

P: раⷣї (sic!) сѧ ѡбрадованаꙗ · суде їзбранⸯнꙑӥ · радости не їсповѣдимаⷽ · ї махнувъ десницею 

своєю  

Vazba na oba řecké rukopisy v rámci jednoho verše je patrná také v úvodních slovech 

druhé kapitoly ve verši B2:1, kde mají slovanské verze s rkp. H shodné určení 

(на мѣсте), zatímco s rkp. G je pojí doplněk (съ марїею), ve verzi V navíc 

rozšířeného o dodatek бц͠ею: 

H:  

G:  

C: Et erant apostoli una cum mariam 

V: на мѣсте хритирѣ съ марїею бц͠ею 

P: бѧху же аплⷭи на мѣсте ритори · с мр͠ьєю 

Zajímavá je také situace ve verši B4:12, kdy má archanděl Michael zatroubit na trubku 

a předvolat tak spoutaného Satana:  

G:  

H:

 

C: Et iussit michahelem tuba canere in excelso virtutis suae. Et statim tuba canentem in 

caelo. 

L: Innuit autem a Micahel tuba canere in excelsis virtutis suae, et cantavit Micahel 

V: и починꙋ михаилꙋ въстрѹбыти вь вышныⷯи трѹбою силы своеѥ 

P: ї повелѣ михаїлу потрубиⷮ · ї воструⷠ михаїлъ 

U: трꙋбою силы своеѧ  

Rukopisy se zde značně rozcházejí. Žádná ze slovanských verzí nezachovává celé 

původní znění daného místa, ale v každé z nich je doložena jiná část. V rkp. V tak nacházíme 

určení вь вышныⷯи –  (G), v rkp. P doplněk ї воструⷠ михаїлъ – 

(H), který rkp. U navíc kombinuje se spojením трꙋбою силы своеѧ 

– (H). Přímá řecká předloha tak pravděpodobně představovala 

kombinaci obou dochovaných rukopisů H a G, avšak v úvahu přichází také možnost, 

že některý ze slovanských písařů měl k dispozici i další řecký rukopis s textem památky, 

a přepisovanou verzi podle tohoto znění interpoloval.  

Z výše uvedených dokladů je patrné, že přímá řecká předloha slovanského překladu 

památky se na některých místech podobala rukopisu H a na jiných rkp. G, přičemž mírně 
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převažují podobnosti s H. Určení, která z těchto verzí je slovanským rkp. bližší, tak může být 

založeno pouze na statistickém výčtu jednotlivých shod a rozdílností, avšak takový výčet 

nereflektuje důležité mimotextové skutečnosti, jako je úplnost či porušenost každého řeckého 

rukopisu zvlášť. 

 

3.3 Základní rozdělení slovanských rukopisů 

Variabilitu slovanských rukopisů s textem Bart předjímá již nadpis první kapitoly památky, 

který není obsažen v řeckých verzích ani v lat. rkp. C: 

D: о вьпрошени славнаго апⷭла х͠ва варѳолом͠ѣꙗ · блⷭви о͠че 

V: въпрошенїе ст͠го и славⸯнаго аплⷭа х͠ва варⸯѳоⷧмѣꙗ ѡ͠че блв  

P: воспрашаньє [ ]
20 ст͠го апл  

U: воспⸯрошениє їсаⷭ хаⷭ · ст͠го сл͠вна  

B: вопрошение ст͠аго ї сл͠вного аптⷭла хртⷭова воръѳоломѣѧ ѹ гдⷭа н͠шего иїса хр  

T: вѡпрѡси, ѹ гдⷭа нашегѡ їи͠са, хр͠та ст͠ыи, варфалѡмей како, гдⷭи на кр͠есте, былъ и како во 

адъ схѡдилъ 

 
Rukopisy B a T, obsahující pouze první kapitolu památky, v názvu analogicky uvádějí, 

že se jedná o otázky kladené Ježíši. Nepřítomnost tohoto doplňku v rkp. D by mohla svědčit 

o tom, že tato verze (či její předloha) stejně jako rkp. VP a částečně i U původně obsahovala 

celé znění slovanského překladu památky v rozsahu veršů B1:1–B4:13 a nikoliv pouze její 

první kapitolu. 

Z celkového porovnání skupiny rukopisů DVPUBT je patrné, že z ní nejvíce vystupují 

verze U a T, a to pro svá pozdější zkracování (U) či rozšíření (T). Úpravy těchto dvou verzí 

však nemají oporu v jiných rukopisech, takže je můžeme z větší části považovat za specifika, 

která nejsou pro textologický rozbor památky podstatná, o čemž se přesvědčíme v některých 

níže citovaných dokladech. Důležitější jsou pak textologické varianty z rukopisů VB a P, 

kterým se budeme věnovat v samostatných podkapitolách.  

Nejvýraznější textologický problém celého slovanského překladu Bart přinášejí již 

první tři verše první kapitoly památky, jejichž vyznění se v jednotlivých slovanských verzích 

liší. Jelikož je primárním cílem této podkapitoly roztřídění rukopisů do skupin či redakcí 

a stanovení jejich chronologické následnosti, můžeme první takové třídění uskutečnit již na 
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 Naznačení začátku další památky v rukopise po levém okraji stránky. 
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základě prvního slova textu památky, které zřetelně ilustruje blízkost rukopisů V a B oproti 

ostatním slovanským verzím: 

B1:1 

H: 

( )

C: In illo tempore antequam pateretur dominus ihesus christus erant omnes discipuli 

congregati in unum interrogantes eum dicentes. Manifesta nobis domine misterium in 

cęlis. (před utrpením
21

) 

D: прⷣѣ вьскрⷭ ѥⷨ изь мрⸯтвихь га͠ н͠шего іс҃ хаⷭ · заповѣда ѹбо ⷭмь своимь вьпрашаѥмь ѿ ниⷯ · 
ѿкрии ни г͠и чюⷣса нбнⷭа (před vzkříšením) 

V: по въск͠рсенїи из мрьтвыи ⷯг͠а нашⷢе ⷪіѵⷭ х͠а · аплⷭѡⷨ хотещїиⷨ вьпрашатї га͠ (po vzkříšení) 

P: преⷣ вос͠крньємъ · їзъ м҃ртвꙑхъ гаⷭ нашего їсаⷭ хаⷭ · ї рекоша апли

чюⷣса (před vzkříšením) 

U: преⷣ воскрⷭниєⷨ из мр͠твыⷯ гаⷭ нш͠его їсаⷭ хаⷭ · заповеда б  аплⷭоⷨ вопрошаꙗ ѿ ниⷯ ѿкры ны чюдеса 

(před vzkříšením) 

B: по воскресениї гдⷭа н͠шегѡ иїс͠а хрт  (po vzkříšení) 

T: предъ вѡскресениемъ їзъ  мертвыхъ гдⷭь нашъ їи͠съ хрт  запѡведа апостѡлѡмъ своимъ 

никомꙋ не везвестити ѡ немъ яже їз ме͠тв вѡскреснетъ и гл͠аше 

 (před vzkříšením) 

Ačkoliv není teologický rozbor památky předmětem této práce, pro pochopení 

variability uvedených verzí se musíme pokusit alespoň v základních rysech charakterizovat 

problematiku časového určení vyprávění, které souvisí s již zmíněnými heretickými 

tendencemi, jež se v textu Bart objevují.
22

 Podle křesťanského pravověrného dogmatického 

učení se apoštolové mohli setkat s Ježíšem před jeho smrtí nebo po jeho vzkříšení, avšak 

v jejich mezidobí nikoliv, protože se Ježíš v té době nemohl zjevovat jako člověk. V mezidobí 

své smrti a vzkříšení se však mohl apoštolům zjevit podle heretických učení, jako jsou 

monofyzitismus či doketismus. Podle doketismu se dokonce mohl zjevovat pouze do svého 

vzkříšení, které v této herezi představuje návrat Boha k plnému božství.  

Zdá se proto pravděpodobné, že řecký archetyp památky byl sepsán v duchu některého 

z tehdejších heretických učení (ať už doketického, monofyzitského či jiného), а během 

pozdějšího přepisování rukopisů byly v průběhu let uvedené nepravověrné tendence z textu 

                                                 
21

 Latinské pateretur může být vyloženo dvěma způsoby, a sice jako 3. sg. konj. imperfekta od slovesa pateo, 

patere ve smyslu zjevit se, podle Bart tedy ve významu před zjevením, nebo jako 3. sg. konj. imperfekta od 

slovesa pati, patior, tedy trpět, trpím, v kontextu Bart ve významu před utrpením. K této interpretaci se 

přiklánějí editoři českého překladu Bart (Dus 2007: 100, pozn. 30) a svědčí pro ni i další užití slovesa pati 

v návazném verši B1:3, a to ve formě perfekta ve spojení Postquam vero passus est.  
22

 Za konzultace v této věci děkuji fr. Klimentu Mikulkovi a dr. Květoslavovi Tomáši Krejčímu. 
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odstraňovány a nahrazovány klasickým křesťanským pojetím Ježíšovy osoby, jako je to 

patrné např. v rkp. H, kde byla pravděpodobná původní časová předložka (případně 

či jiná) ve verši B1:1 nahrazena pozdější variantou . Slovanský překlad tak byl 

pravděpodobně pořízen z řeckého rukopisu, který zachovával původní časové určení 

vyprávění před vzkříšením ( ).  

Zajímavá je dále Ježíšova odpověď z verše B1:2: 

H: 

C: Respondit autem ihesus dixit eis. Si non deposuero corpus carnis non possum vobis 

dicere.  

D: ѿвещавⸯ же іс҃ реⷱ имь · аще не ѿложѹ телесе прьстⸯнаго то не могѹ повѣдати ви 

P: ї реⷱ їмъ їсъⷭ аще ѿложю ѹбо тѣло плотноє · то не могу повѣдаⷮ вамъ 

U: ѿвещавъⷤ їсⷭ и рече иⷨ аще положю тѣло плотноє то могꙋ повѣдати вы 

T: поведати и єгда 

вѡскреснꙋ їз мертвыхъ тѡгда пѡведаю вамъ 

Tato odpověď podle rkp. H zní: až odložím tělesné tělo, nebudu vám moci vyprávět, 

což koresponduje s časovým určením po vzkříšení v tomto rukopise i se zmínkou ve verši 

B3:3, že se za 7 dní odebere zpět ke svému otci, tedy že vstoupí na nebe. Stejným způsobem 

je Ježíšova odpověď zachycena ve slovanském rkp. P, který však vyprávění klade před 

vzkříšení, zatímco ostatní slovanské rukopisy DUT se drží znění podle lat. rkp. C: jestliže 

neodložím své tělesné tělo, nemohu vám vyprávět, a to s tím rozdílem, že rkp. U neuvádí dvojí 

negaci: jestliže odložím tělesné tělo, mohu vám vyprávět a rkp. T je navíc doplněn 

o vysvětlivku až budu vzkříšen z mrtvých, tehdy vám budu vyprávět. 

Jeden z písařů linie rukopisů VB do znění veršů B1:1–3 výrazně zasáhl. Kromě opravy 

úvodního časového určení na přijatelnější variantu po vzkříšení jednoduše vynechal i konec 

verše B1:1, celý verš B2:2 a začátek B1:3, protože s tímto časovým určením nekorespondují. 

Nejmladší rukopis T pak vynechává celé verše B1:3–B1:5 a šestý verš, v němž se Bartoloměj 

konečně začne Ježíše vyptávat, uvádí vsuvkou ї пѡ воскрсенїи єго вⸯ горе галилеїстеи вѡпрѡси єго 

варфалѡмеи пѡ вѡскресенї єго ї рече, analogicky k úvodu verše B1:3, podle kterého se děj 

přesouvá na časové období po Ježíšově vzkříšení. Verš B1:3 je navíc vynechán v rkp. H 

a latinská verze C se zde od slovanských veršů odlišuje: 

C: Postquam vero passus est, et resurrexit; omnes <rasura V litteris> apostoli adtendentes 

ad eum, non erant ausi interrogare eum, quia non erat vultus eius sicut antea fuerat. 

sed plenissimas virtutes ostendens. 
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D: ѥгаⷣже погребень быⷭ и вьскрⷭе вⸯси не смѣхѹ ѥго вьпросити · ꙗко не бѣꙗше видѣниꙗ ѥⷢ · нь 

испльнь ⷭтво ѥго виⷣмо бѣше 

V: и вⸯси не смѣахѹ вьпрашати его · ꙗко не бешѧ видѣнїа его · ꙗкоⷤ прѣжⷣе вьск͠рсенїа его бѣ · нь 

испльнь бжтⷭво его видымо бѧⷲ 

P: єгдаже погребенъ бꙑвъ и воскрс͠е · ї вси не смѣꙗхуть єго воспрашати · ꙗко не бѧше єго 

видити · но їсполнь бжтвⷭа єго вѣдомо бѧше  

U: єгдаⷤ погребеⷩ быⷭ и воскрⷭе и вси еⷢо нѣ не смѣꙗхꙋ вопрашати · ꙗⷦ не бꙗше єго видѣти на кртⷭе 

B: яко не было видѣние егѡ таково якѡже предⷤе воскресения бѣ не бы

егѡ 

Podle zmínek v Novém zákoně nebyla Ježíšova podoba po jeho vzkříšení stejná jako 

před ukřižováním. Tyto zmínky však nejsou nijak konkrétní a většinou se omezují na 

konstatování, že vzkříšený Ježíš měnil podoby, v nichž jej nikdo nepoznával (viz např. L 24). 

Ve verši B1:3 je zdůrazněna Ježíšova božská podstata, což může být v souladu jak 

s novozákonním čtením, tak s hereticky formulovaným pohledem na Ježíšovo vzkříšení, které 

představuje návrat k plnému božství. To je možná důvodem, proč je celý tento verš vynechán 

v řeckém rkp. H. Podle lat. rkp. C verš zní: poté, co opravdu trpěl a byl vzkříšen, se u něj 

shromáždili všichni apoštolové, avšak nikdo se ho neodvážil zeptat, protože jeho vzezření 

nebylo takové jako dříve, ale ukazovalo jeho plnou [božskou] sílu. V podobném duchu, avšak 

s úvodním určením po jeho pohřbu a vzkříšení, uvádějí znění i slovanské rukopisy DV. Rkp. P 

pak přímo zmiňuje, že Ježíš nebyl vidět, ale bylo znát (вѣдомо) celé jeho božství, zatímco 

rukopis U formulaci obchází úplně: neodvážili se ho zeptat na to, že jej nebylo vidět na kříži, 

tedy návazně k dalšímu ději památky, kde se Bartoloměj přímo na toto vyptává. V rkp. B 

zřejmě došlo k záměně původní spojky но/нь na částici не, z čehož vzniklo nejasné: nebyla 

naplněna podoba jeho božství.  

Kromě uvedených veršů s časovým určením vyprávění souvisí i zmínka ze začátku 

třetí kapitoly ve verši B3:3, kdy Ježíš říká, že se za několik dní odebere zpět ke svému 

nebeskému Otci a nebude se dále zjevovat v této podobě (v rkp. U je vynechán celý verš): 

H: 

G:

 

C: Iam enim post septem dies ascendam ad patrem. et non videbitis me ulterius in ista 

visionem (sic!) 

V: и еще бо ·з҃· дн͠и · изыдꙋ къ ѡц͠ѹ моемꙋ · и к томꙋ вамь не ꙗвлю се вь образѣ семь 

P: єще бо ·з҃· д͠ни ї взиду ко ѡц͠ю моєму · ї не ѧвлю сѧ во ѡбразѣ семъ 
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Z těchto znění je patrné, že Ježíšovi zbývá sedm dní do jeho nanebevstoupení, 

a zároveň že se zjevuje ve své lidské podobě, což zase neodpovídá předchozímu zmíněnému 

verši B1:3. V úvahu tak přicházejí dvě možnosti interpretace této věty. Podle první z nich 

může být buď druhotně dodaná či opravená, aby odpovídala zmíněnému pravověrnému pojetí, 

nebo může svědčit o tom, že jednotlivé kapitoly Bart mohly v rukopisech kolovat samostatně 

a do jednoho celku byly spojeny až později.  

Na základě výše zmíněných vynechávek a rozdílů můžeme stanovit první rozdělení 

slovanských rkp., a sice na skupiny VB a DPUT, přičemž linie skupiny VB byla druhotně 

odvozena z linie rukopisů DPUT a nikoliv naopak: 

 

Jak jsme již zmínili, rukopisy U a T jsou nejvíce upravované, avšak najdeme v nich 

i místa, na kterých přinášejí původnější znění vzhledem k očekávanému archetypu překladu 

než většina ostatních verzí. Ve verši B1:10 se tak rkp. T jako jediný shoduje s D v užití 

počátečního slova (ve verzích PU je celý verš vynechán): 

H: 

C: Tunc dixit ei bartholomeus. Domine quę erat illa vox quae ibi facta est?

D: тогаⷣ реⷱ варⸯѳоломѣи да что бѣ гл͠͠сь бивⸯшии 

V: и реⷱ варⸯѳолѡмѣи г͠и а еже бѣ глась бывⸯшїи 

B: и рече варѳолѡмѣи   

T: тѡгда рече варфалѡмеи гдⷭи да чтѡ тебе гл͠асъ бывши 

V původním slovanském překladu památky bylo pravděpodobným počátečním slovem 

tohoto verše adv. тогда, totožné s řeckým a latinským tunc. Toto adverbium je 

zachováno ve verzích DT, avšak v rkp. VB bylo nahrazeno jednoduchou spojkou и. Ve druhé 

části věty bylo původně obsaženo oslovení господи, návazné na řec. , které však chybí 

v rkp. D. Dále se můžeme jen domnívat, zda součástí původního překladu byla částice да 

a zda se v něm objevovala tázací forma чьто či ѥже. Jistější vývod můžeme učinit ohledně 
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tázacího zájmena, protože varianta чьто je doložena ve verzích DT a především pak v rkp. B, 

který se celkově se zněním rkp. V téměř shoduje, takže formu еже můžeme zcela jistě 

považovat za pozdější úpravu. Ve druhé části věty nacházíme v rkp. T koruptelu v podobě 

zájmena тебе, jež vznikla chybným přepisem aoristu бѣ, doloženého ve verzích DV.  

Ve verši B1:5 vybízí Ježíš Bartoloměje a ostatní apoštoly, aby mu pokládali otázky. 

Původnější znění zde oproti ostatním verzím podává rkp. U (celý verš je vynechán v rkp. T): 

H: 

C: Interroga ergo. et respondeo tibi quantum volueris. et quod non memoratus fueris. ea 

tibi manifesto

D: гл͠и ѥже мислиши вьпрашати ме 

V: гл͠ы ѹбо еже мыслиши  

P: гл͠и ѹбо єгоже тꙑ не мниши · но ї то ти повѣдаю 

U: гл͠и бо єⷤ мыслиши · и восⸯпроси мене єгоже не помниши повѣдаю ти 

B: г͠ли убо еже мыслиши егоже не помниши повѣдати 

První část výpovědi, která je vynechána v rkp. C, vycházela v původním slovanském 

překladu zřejmě ze znění podle řeckého rkp. H (глаголи ѹбо ѥже мꙑслиши). Interpretace druhé 

části verše je složitější. Podle rkp. H dává věta smysl: zeptej se a já ti odpovím, podle C pak: 

zeptej se tedy a já ti odpovím, jak budeš chtít, a co si nebudeš pamatovat (co bys 

nepřipomněl?), to vám zjevím. Z tohoto srovnání je patrné, že přímá řecká předloha 

slovanského překladu se více podobala rozšířené verzi podle latinského rkp. C. Původní 

slovanská verze je pravděpodobně nejlépe zachycena v rkp. U, jehož znění jako jediné dává 

smysl (zeptej se mne na to, co si nepamatuješ (co nechápeš?), a to ti povím). Sloveso 

въпрашати se jinak zachovalo jen v rkp. D, který však byl na tomto místě zkrácen možná 

z toho důvodu, že písaři nebylo předložené znění jasné. Ve verzích VB byla původní věta také 

zkrácena, a to do podoby co si nepamatuješ povědět. V rkp. P byla druhá část věty včleněna 

do první, v celkovém vyznění řekni, co nevíš (co si nepamatuješ?), no a to ti povím.  

 

3.3.1 Další podobnosti rukopisů VB 

Ze společných specifik rkp. VB, kterými se dále odlišují od ostatních slovanských rukopisů, 

můžeme zmínit především závažnější vynechávku ze závěru verše B1:17, která nemá paralelu 

v řeckém rkp. H: 
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C: Cognoscit beelzebub. quia verbum est patris qui descendit.

D: разѹмѣвⸯ же диꙗволь ꙗко слово исто сходеи  

P: разумѣв же дьѧволъ · ꙗко слово ѡч҃   

U: разꙋмѣв же диꙗволъ ꙗко слово ѿц͠ъ на землю сходиⷮ 

T: ї разумевъ диаволъ яко истѡво словѡ ѿч͠ее вхождение  

Ačkoliv tato věta není obsažena v řeckém rkp. H, její uvedení v rkp. C naznačuje, 

že v archetypu památky či v rukopisné linii, z nichž byla přeložena latinská a slovanská verze, 

zahrnuta byla. Zároveň však shodnou nepřítomnost této věty v rkp. VB a v řeckém rkp. H 

považujeme spíše za náhodnou, neboť právě v řeckém rukopise se znění veršů B1:16/17 od 

slovanských verzí z textologického hlediska silně odlišuje.  

K dalším zvláštnostem rkp. VB patří např. společné vynechání slovního spojení 

 z verše B1:7: 

H:  

C: ego ad te adtendebam. et vidi te inparabilem factum de cruce. 

D:  и видѣхⸯ те невиⷣмо бывша на крⷭтѣ 

V: и видѣхⸯ те невиⷣма бывⸯша  

P: азъⷤ зрѣвъ и видѣх тѧ · на крⷭтѣ невидима бꙑвша 

B: ї видѣⷯ т  

T: ї азъ зрехъ ї неведехъ тя на кресте 

či vynechávka adverbia издалече ve verši B1:6: 

H: 

C:  

D: азъ изаⷣлече послѣдовахⸯ тиⷭ 

V: азь послѣдовахⸯ ти 

P: и азъ издалеча послѣдовах ти гиⷭ  

B: ї а ⷥвоⷥслѣдоваⷯ ти  

T: азъ же їздалеча видехъ та ї последовахъ тї 

Z lexikálních variant obsahují rkp. VB ve verši B1:7 shodnou formu adverbia тъкмо za 

řec. , zatímco ostatní slovanské rukopisy (DPT) uvádějí variantu тьчию (viz též zde 

s. 70):  

H:  

C: Voces tantum audiebat in abissum 

D: а гл͠сь же тьчию слишаⷯ вь прѣиспⷣониⷯ 

V: глⷭа же тькмо слышаахь вь прѣисподⸯныи 
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P: глаⷭ же точью слꙑшахъ 

B: тѡкмѡ слышаⷯ во преиспоⷣниⷯ 

T: тѡчию гл͠асъ слышахъ вѡ преисподнихъ  

či ve verši B1:9 nacházíme v rkp. VB genitivní formu архїстратига za řec. 

, přičemž rkp. DT zde uvádějí variantní арⸯхаг͠гла (v rkp. PU je celé místo 

vynecháno): 

H:  

C: secundum petitionem archangeli michahelis  

D: и по ѹмл͠ѥнию арⸯхаг͠гла михаила 

V: по ѹмовонїю архїстратига мыхаила 

B: по умѡлению ар   

T: пѡ умѡлению арха͠ггла гаврила (sic!) 

Zde je zajímavé užití formy арⸯхаг͠гла v rkp. D, protože ve sborníku Deč. 103 

nacházíme také spojení архистратигъ михаил, a to v nadpise památky слово илиѥ 

трѹдолюбиваго. вь ·и҃· д‹ь›нь ноѥбра. о сьборѣ с‹ве›т‹а›го архистратига михаила, jež se ve 

sborníku vyskytuje na fol. 176b–181b. 

Na některých místech se však rukopisy VB rozcházejí. Rkp. V tak například obsahuje 

doplněk вѣхⷣь еже хощешїи гл͠ати ve verši B1:8, který nemá paralelu v žádném jiném rukopise: 

H:  

C: Beatissimę mihi bartholomeę  

D: бл͠жнь ѥси вьзл҄юбл҄ѥнⸯне мои 

V: блж͠ень еси варⸯѳолѡмѣю вѣхⷣь еже хощешїи гл͠ати · възлюбленⸯниче мои 

P: блжн͠ъ єси валъфромѣю · возлⷻблениче мої  

U: бл͠жнъ еси варⸯѳоломѣе возлюбленны мои  

B: бл͠же  

T: блаженъ еси ты варфолѡмею возлюбленїче мѡи 

a dále obsahuje zdvojené zvolání тако изволиль ve verši B1:22 (v rkp. C vynecháno), 

kde zároveň tato verze spolu s rkp. B obsahuje rozšířené oslovení Pána г͠и б͠е мои: 

H:  

L: ipse suspirans cum lacrimis dixit: Sicut placuit tibi, Domine, in caelis 

D: и реⷱ тако изⸯволиль ѥси г͠и 

V: и реⷱ тако изволиль еси тако изволиль г͠и бе͠ мои 

P: ї реⷱ тако їзволилъ єси гиⷭ 
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B: тако изволил еси гдⷭи б͠же мѡи 

T: и рече  

Ze specifik rkp. B můžeme jmenovat již zmíněné vynechání spojení из мрьтвыиⷯ 

ve verši B1:1 a věty и вⸯси не смѣахѹ вьпрашати его z verše B1:3, či záměnu v počtu duší, 

které denně přijdou na svět, kdy místo věty едина тьчїю избывающїи ѿходещїа ѿ мира ve verši 

B1:34 podle rkp. V uvádí verze B stručné три тⸯмы (viz kapitola o číselných údajích, s. 88). 

Z uvedeného srovnání je patrné, že verze VB navazují na společný hyparchetyp, avšak 

vzájemně spolu přímo nesouvisí, respektive že rkp. B nebyl přepsán přímo z rkp. V ani 

naopak. Určení, který z těchto rukopisů obsahuje textologicky zachovalejší znění památky, by 

však bylo založeno především na statistice počtu těchto odchylek a specifik, nicméně takovou 

statistiku v případě, kdy jeden z rukopisů obsahuje pouze část památky, nepovažujeme za 

směrodatnou. 

Rukopis V obsahuje určité zvláštnosti i v kapitolách, které nejsou obsaženy v rkp. B. 

Patří k nim např. vynechávka свои горѣ ve verši B2:13: 

H:   

G:  

C: Maria vero adtendens ad cęlum. et elevans manus suas cępit 
V: марїа же ста прⷣѣ ними и възвыⷣже рѹцѣ 

P: мрь͠ꙗ же въставше преⷣ ними · и воздвиже руцѣ свои горѣ 

dále vynechávka celé věty ve verši B2:17: 

H: ..  

G:  

C: et inruit me a capite usque ad pedes. et texit me de vestimentis suis 
V: и ѡкропы ме свытою своею 

P: ї ѡкропи мѧ ѿ главу ї до ногу ї ѡтре мѧ свитою своєю 

či naopak doplněk и ѡгны ve verši B4:13 (v lat. rkp. L je tato pasáž vynechána):  

HG:  

C: Oculi autem eius nubiliosi 

V: ꙭч͠и его ꙗко искры и ѡгны 

P: ѡчи же єго ꙗⷦ їскриє 

U: очи его ꙗко сковрада 

Lexikálním paralelám искра, искриѥ a сковрада se věnujeme samostatně v kapitole 

o lexikálním rozboru na s. 84.  



 

47 

 

 

3.3.2 Rkp. P 

Rukopis P je z textologického hlediska spolu s rkp. V (a zčásti také U) nejdůležitější, protože 

obsahuje celé znění slovanského překladu památky. Zároveň je tento rkp. zajímavý pro své 

vlastní úpravy textu památky, jako jsou některé vynechávky, doplňky, lexikální varianty či 

koruptely.  

Nejrozsáhlejší doplněk bez paralely v jiných verzích je obsažen v popisu Mariina 

pohoštění chlebem a vínem ve verši B2:18: 

H: 

G:  

C: et factus est panis omnis gratię repletus. Et posuit eum super altare templi 

V: и быⷭ хлѣбь прѣвеликь · и положи на трапезѣ црк҃овⸯнѣи 

P: ї бꙑⷭ хлѣбъ превеликъ · єгоⷤ ѹмъ члв͠чь недоѹмѣⷽ сказати свѣтлости · ї бꙑⷭ трѧпеза · ї положи
хлѣбъ на трѧпезѣ 

Z menších doplňků pak můžeme zmínit např. uvedení Adamova jména ve verši B1:20: 

H:  

C:  

D: и ⷯ все патриарⸯхи 

V: изведѡⷯ патрїархїи 

P: їзведохъ адама ї всѧ патреꙗрхи 

U: и їзведоⷯ вонъ патриархи 

B: изведоⷯ вся патриархи 

T: ї изведохъ тогда їз ада ада (sic!) ї вся праведники 

V rkp. U bylo zde bylo během přepisování zaměněno původní neurčité zájmeno всѧ 

(které bylo úplně ztraceno v rkp. V) za adverbium вонъ. Zajímavější je však znění z rkp. T, 

které by mohlo doplněk адама z rkp. P částečně podpořit. Uvedená věta se v rukopise 

objevuje na fol. 93a2–3, přičemž řádek 2 končí spojením їз ада a řádek 3 začíná druhotným 

ада. O tom, že právě toto druhotné ада by mělo být interpretováno jako koruptela jména 

адамъ, svědčí spojka ї (вся), která by jinak postrádala smysl. Vzhledem k doplňkům тогда a їз 

ада v téže větě i k celkové tendenci k záměrnému rozšiřování veršů v rkp. T však zůstává 

nejasné, zdali doplněk ада(ма) souvisí se stejným doplňkem v rkp. P či zda byly do rukopisů 

připsány nezávisle na sobě. 

Z vynechávek rkp. P můžeme jmenovat např. údaj o šířce svázaného Satana ve verši 

B4:13 (k tomu viz samostatná podkapitola o číselných údajích na s. 89): 
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H: (=40) 

G: (=40) 

C: latitudo eius septingenti (=700) 

L: latitudo eius cubitis CCC (=300) 

V: тльстотаⷤ его ·з͠і· лакⸯть (=17) 

P: om. 

U: тоⷧстота єⷢ ·м҃· лакоⷮ (=40) 

V rkp. P nacházíme také některé specifické lexikální obměny. Protože však bude 

lexikálnímu rozboru památky věnována celá kapitola (viz s. 54–92), zmíníme zde pouze 

několik dokladů. Např. ve verši B1:23 nalézáme hned dvě lexikální úpravy (záměnu 

původního prostého subst. аг͠глы na spojení силꙑ аг͠льскиꙗ a dále záměnu propria адамъ na 

apelativum отьць) a jeden doplněk v závěrečném oslovení: 

H:  

C: Vide domine omnes angelos precedentes in cęlis ante adam. et himnum dicentes. 

L: Vidi, Domine, omnes angelos praecedentes Adam, hymnum dicentes 

D: видѣхь г͠и веⷭ аг͠гли вьсⸯходеще на нб͠са прⷣѣ адамоⷨ .. 

V: видѣⷯ г͠и вⸯсе аг͠глы въсходещее на н͠бса · прѣⷣ адамомъ хвалеще те 

P: видѣхъ гиⷭ всѧ силꙑ аг͠льскиꙗ · восходѧща на бⷩса҃ · ї преⷣ ѡц͠мъ хвалѧще тѧ гиⷭ 

B: видѣⷯ гдⷭи вси аг͠глы воⷭходяща на нѣ͠бса преⷣ адамоⷨ и хваляху тя  

T: аг͠гли восходя на н͠бса пред адамомъ хвалїтся  

Ve verši B1:22 jsou původní dvě slovesa слꙑшати a въздъхнѫти zjednodušena do 

jednoho prostého ѿвѣщавъ: 

H: 

C: ipse autem suspiravit cum lacrimis 

L: ipse suspirans cum lacrimis dixit 

D: онⸯ же то слышавь вьзьⷣхⸯнѹ · и реⷱ 

V: ѡнⸯ же слышⷡа то · възьⷣхнѹ и реⷱ 

P: ѡн же ѿвѣщавъ ї реⷱ 

B: ѡн сие слышаⷡ воⷥдоⷯнуⷡ · ї реⷱ 

T: ѡнъ же тѡ слышавъ ї вѡздохнꙋвъ ї рече 

V rukopise P se objevují také některé koruptely. Patří k nim např. oslovení дѣво 

z verše B2:12: 

H: 

G: 



 

49 

 

 

C: Ipsi autem dixerunt ad eam. Qui in septimo caelo vix tandem capit. in te autem dignatus 

est habitare. 

V: ѡны же рекоше къ неи · едва въмѣстыви се · въ те изⸯволи пространⸯно въмѣстыти се 

P: ѡ (!) ша к неї д͠во · вмѣстивꙑи сѧ в тѧ · їзволи простран͠но 

Písař rkp. P zde mylně interpretoval adverbium ѥдъва (řec. ) jako subst. дѣва, 

v důsledku čehož musel upravit i znění zbývající části věty, která měla původně vyznění ten, 

kterého nebesa sotva mohla pojmout, se do tebe pohodlně vměstnal. 

Další koruptelu rkp. P nacházíme ve verši B2:16: 

H:

G:  

C: et cecidi in faciem meam. non portans visionem eius 

V: и падѡⷯ на лици не трьпещїи вида его 

P: ї паⷣхъ на лици не терпѧще видимаго 

Původní subst. vazba вида его, v celém kontextu ve významu nemohla jsem vydržet 

jeho vzezření [tj. zjeveného anděla v chrámu], byla v rkp. P nahrazena ptc. видимаго, tedy 

v pravděpodobném smyslu nemohla jsem vydržet viděného. 

Na některých místech přichází v úvahu hypotéza, že písař rkp. P měl při své práci 

k dispozici i jinou řeckou verzi památky, která se od námi známých rkp. HG odlišovala, 

případně se více podobala lat. znění C. Např. jeden z dotazů, které chtějí apoštolové položit 

Bohorodičce ve verši B2:2, je ve verzích C a P shodně vypuštěn: 

H: 

G:  

C: om. 

V: или како понесе непонесенⸯнаго 

P: om. 

Oba tyto rukopisy naopak shodně obsahují doplněk v odrazu biblického citátu 1C 11:3 

z verše B2:7 (rkp. H je zde porušen; k rozboru tohoto místa viz kapitola o biblických citátech, 

s. 57–58):  

G:  
C: aut non audisti deum dicentem. Quia christus capud viri est. et vir capud mulieris 

V: не реⷱ ли г͠ь нашь · ꙗко мѹжꙋ глава есть х͠с 

P: не реⷱ гьⷭ нашь ꙗко мужю глава єсть хъⷭ · а женѣ мужь 
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S rkp. H se oproti ostatním slovanským verzím shoduje rkp. P ve vynechání oslovení 

Bartoloměje ve verši B1:5, přičemž v P je navíc zaměněn závěrečný infinitiv: 

H: 

C: Ihesus autem dixit ei. Dilectissimę bartholomeę agnosco quid vis dicere  

D: іс҃ же реⷱ ѥмѹ · вьзл҄юбл҄ѥнⸯниче мои вѣдѣ ѥже ми хощеши гл͠ати  

V: і͠с же реⷱ кь немꙋ · вьзлюблены мои варⸯѳолѡмѣю · вѣде хощеши г͠латы 

P: їсъⷭ же реⷱ єму вѣдѣ что хощеши воспрашаⷮ 

U: їсъⷭ же рече к немꙋ возлюбⸯленниⷱ мои варⸯѳоломѣє вѣде что хощеши гл͠ти  

B: їисⷭъ же рече емꙋ воⷥлюблениче мѡи варѳолѡмѣи вѣдѣ еже хощеши гл͠ати 

S rkp. H pojí verzi P také oslovení Ježíše ve verši B3:9: 

H:  

G:  

C: Ihesus autem suscitavit eos 

V: іс҃ же възвⷣыже иⷯ 

P: ⷭ же воздвиже ꙗ 

U: бг͠ъ же возвⷣиже иⷯ 

Tento doklad však nemůžeme považovat za průkazný, protože ve slovanských 

rukopisech docházelo k různočtení исѹсъ a господь/господинъ poměrně často, a nejinak je tomu 

i v případě Bart.
23

 Situaci zde navíc komplikuje subst. богъ v rkp. U, které sice nemá oporu 

v žádném jiném rukopise, nicméně záměna substantiv богъ a господь není obecně ve 

staroslověnských památkách nijak neobvyklá.    

K vazbě na jiný řecký rukopis můžeme přiřadit i oslovení Boha v Mariině modlitbě ve 

verši B2:13: 

H: 

G:  

C: Deus magnus et omni sapientię repletus

V: б͠е великыи и прѣмѹдрыи 

P: б͠е превелиⷦ 

Mariina modlitba se ve všech rukopisech výrazně textologicky odlišuje (viz 

následující kapitola na s. 51–53). Uvedené adj. прѣвеликъ z rkp. P může být jednak důsledkem 

úpravy s přihlédnutím k jinému řeckému rukopisu, který se na tomto místě podobal verzi G, 

                                                 
23

 S podobnými různočteními za řec.  se dále setkáváme např. ve verši B1:8 (іс҃ VDUT × гьⷭ P), B1:11 

(іс҃ VDB × гдⷭь T) či B1:30 (іс҃ VPBT × гьⷭ U). 
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avšak mohlo vzniknout i jako důsledek sloučení dvou původních adjektiv великꙑи a 

прѣмѫдрꙑи do jednoho прѣвеликъ.  

Stejně nejednoznačné je i oslovení Bohorodičky ve verši B2:4: 

H:  

G:  

C: Gaudeas inmaculata virgo maria

V: раⷣуи се црк͠вы бывшїи безскврьнⸯнаа 

P: радуї сѧ ѡбраⷣванаꙗ цр͠ки · вꙑшнѧꙗ нескверненаѧ 

Jednotlivá znění se natolik rozcházejí, že nemůžeme určit, zdali se v původním 

slovanském překladu objevoval pouze samotný pozdrav раⷣуи се ( ), či zda byl 

doplněn o ptc. обрадованаꙗ, které dokládají rkp. P a G.  

Všechny uvedené doklady, které by mohly svědčit o přihlédnutí písaře verze P 

k jinému řeckému rukopisu s textem památky, se nám jeví jako křehké a nepříliš přesvědčivé, 

ačkoliv tuto možnost zcela nevylučujeme. Pro definitivní potvrzení či vyvrácení této možnosti 

by bylo potřeba mít k dispozici více řeckých rukopisů s textem památky, jejichž znění 

bychom mohli v uvedených místech porovnat.  

Z celkového hlediska můžeme konstatovat, že rkp. P představuje osobitou 

textologickou variantu slovanského znění památky. Vzhledem k tomu, že velká část úprav 

postrádá analogii v ostatních slovanských i řeckých verzích, domníváme se, že byly učiněny 

ad hoc během přepisování tohoto konkrétního rkp.  

 

3.4 Mariina modlitba 

K zajímavým textologickým problémům Bart patří Mariina modlitba ve verši B2:13, která 

sestává ze dvou částí. První z nich je složena ze slov neidentifikovatelného jazyka, zatímco 

druhá část má být pravděpodobně překladem těchto slov. 

Znění modlitby není v dochovaných rukopisech jednotné a rkp. H je zde navíc místy 

porušen. Na začátku modlitby je v rkp. C uvedeno, že se jedná přímo o hebrejštinu: dicere 

ebraica lingua, avšak toto konstatování nemá oporu v žádných jiných verzích. Na předělu 

dvou částí se pak v rkp. GCP vyskytují následující upřesnění ke druhé části modlitby:  

G:  

C: quod interpretatur latinę 

P: єже протолкуєтьⷭ єврѣїски 
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Z dnešního hlediska vypadá první část modlitby jako nesrozumitelné shluky písmen, 

avšak v minulosti se zřejmě jednalo o přepis hebrejských slov. Jak rukopisy postupně 

kolovaly, přepisovali je i písaři, kteří hebrejštinu neovládali a kterým tak tento text nedával 

smysl, takže do něj vnášeli nejrůznější úpravy, posuny slov apod.  

Při porovnání všech rukopisů, které tuto pasáž obsahují, můžeme vysledovat určité 

náznaky paralel, které mohly mít v minulosti podobné znění. Nejbližší si jsou oba rukopisy 

slovanské, avšak pouze tehdy, pokud nebudeme akceptovat naznačené dělení slov s tečkami 

uprostřed řádků:  

 

V P G H C 

елефѹ 
зарьѳерь  
фамолѡѳе  
кемїѧѳерь  
елисоадоне 
еѹнѹ  
авело 
арьварье 
ѹальтарасѹ  
аллѹри  
елиѳос 
ѹрифь  
нактинось  
ѳеѡфеа  
арьнениѡфа  
іеѹнасꙋ  
иартидамь  
иармарїи  
иеѡфось  
іеѹрїимьѹⷯ  

 
 

єлфу 
зарефеѡфа  
амолофесъ  
кемиафесъ  
єлисоадонъ  
єѹнъ  
навелъ  
арваръ  
ваѹфараєю  
алара  
єдифосъ  
єрусъ  
сактиносъ  
феѡфа  
араниафа  
неюнасъ  
маридамъ  
маръмариї  
геѡфесъ  
фурнаму  
въхсариї  

 

 

Určitou spojitost tak nacházíme např. u těchto dokladů (v pořadí rukopisů V–P–G–H–C): 

нактинось – сактиносъ – – ? – , dále иартидамь – маридамъ – 

či иармарїи – маръмариї – (při upraveném 

dělení latinských slov). Pořadí jednotlivých slov napříč rukopisy a jazykovými verzemi 

památky však neodpovídá. 

Druhá část modlitby je komplikovaná z hlediska zjevných úprav, které do jednotlivých 

rukopisů byly v průběhu přepisování vnášeny. Protože se jedná o modlitbu, můžeme se 

domnívat, že se písaři snažili připodobnit její znění modlitbám, které znali přímo 
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z liturgických obřadů nebo z četby různých liturgických spisů. Pro větší rozsah uvádíme celé 

znění této modlitby v příloze na s. 160–161, kde jsme ji pro přehlednost rozdělili do devíti 

částí. 

Různorodost jednotlivých rukopisů můžeme ilustrovat již na prvních slovech 

modlitby: 

H:  

G: 

 

C: Deus magnus et omni sapientię repletus. Rex cęlorum inenarrabilis. et inestimabilis. 

V: б͠е великыи и прѣмѹдрыи и цр͠ѹ вѣкѡⷨ невидимыи 

P: б͠е превелиⷤ ї ц͠рю вѣкомъ несвѣдомꙑи неїзъгл͠нꙑи 

Na tomto místě je zřejmé, že rkp. V zachovává dvě původní adjektiva, a sice великыи 

a прѣмѹдрыи, které mají analogii se spojením  z rkp. H a která byla 

v rkp. P spojena do jednoho превели(къ). Rkp. P pak na původní znění slovanského překladu 

navazuje ve druhé části výpovědi, kdy uvádí adjektiva несвѣдомꙑи ( HG) 

a неїзъгл͠нꙑи (  HG), která byla v rkp. V zaměněna na jediné a významově odlišné 

невидимыи.  

 

***** 

 

V kapitole věnované textologickému rozboru jsme se snažili ukázat, jak se od sebe 

jednotlivé dochované rukopisy obsahující text námi zkoumané památky liší. Přestože si tímto 

rozborem neklademe nároky na úplnost a v textu památky se zcela jistě objevují i další místa, 

která by bylo zajímavé z textologického hlediska porovnat, domníváme se, že námi vybrané 

ukázky a příklady ilustrují různorodost, ale zároveň i homogennost dochovaných rukopisů 

dostatečným způsobem. 

Volbu základního slovanského rukopisu pro souhrnnou edici všech dochovaných 

znění Bart (s. 117–159) jsme zúžili na rkp. V a P, které obsahují všechny verše památky 

přeložené do slovanštiny (B1:1–B4:13). Z těchto dvou verzí jsme se přiklonili k rkp. V, který 

obsahuje méně specifických úprav než rkp. P. Zároveň však podotýkáme, že pokud by byl 

celý slovanský text doložen také v rkp. D, zvolili bychom za základní rukopis edice právě toto 

nejstarší známé slovanské znění Bart. 
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4 Lexikální rozbor 

 

V této kapitole se zaměříme na všestrannou analýzu lexikálního materiálu doloženého ve 

slovanských rukopisech Bart. Nejprve provedeme rozbor biblických citátů, jež se v textu 

památky objevují (s. 56–70), a pokusíme se určit redakci staroslověnského překladu 

biblických knih, kterou překladatel památky znal a užíval. Dále se zaměříme na výskyt 

samostatných archaismů a preslavismů, které se v textu apokryfu vyskytují mimo biblické 

citáty (s. 70–80), a zároveň také na specifické lexémy, které nejsou v rámci dochovaných 

staroslověnských či církevněslovanských památek příliš obvyklé (s. 80–84). Samostatné 

podkapitoly budeme věnovat také číselným údajům (s. 85–90) a toponymům (s. 90–92) 

a způsobu jejich zápisu v jednotlivých rukopisech. 

Spolu s rostoucím počtem nově nalezených staroslověnských památek v průběhu 

19. století bylo čím dál tím více patrné, že staroslověnština doložená v těchto rukopisech, 

sepsaných v různých obdobích a proveniencích, nepředstavuje kompaktní celek s neměnnou 

strukturou, ale že se jedná o vnitřně značně členitý systém. Nejmarkantněji je tato skutečnost 

patrná na rukopisech obsahujících slovanské překlady biblických knih, které představují 

základ veškeré staroslověnské literatury a které jsou doloženy ve stovkách, ba přímo tisících 

rukopisech.
24

 

Ke konci 19. století již byly publikovány první souhrnné práce, v nichž se badatelé 

pokusili dochované rukopisy z lexikálního a textologického hlediska roztřídit a chronologicky 

je determinovat. K průkopnickým pracím v tomto ohledu patří dílo G. Voskresenského, který 

tímto způsobem zpracoval nejprve slovanské rukopisy s textem apoštola (1879), a později 

také rukopisy obsahující text Markova evangelia (1896). Voskresenskij rukopisy roztřídil do 

následujících redakcí: 

apoštol: 

1) nejstarší, jihoslovanská redakce; 

2) stará ruská redakce přelomu 11./12. stol. (Tolstovský apoštol aj.); 

3) ruská redakce 14. stol. (Čudovský Nový zákon); 

4) rusko-bulharská redakce konce 14.–16. stol. (Konstantinopolské čtveroevangelium z roku 

1383, Gennadijevská bible aj.). 

                                                 
24

 I. Je. Jevsejev napočítal 4145 slovanských starozákonních rukopisů 11.–18. stol. a předpokládá se, 

že novozákonních může být dvakrát tak více (Aleksejev 1999:132). 
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Markovo evangelium: 

1) archaická redakce (Haličské čtveroevangelium z roku 1144); 

2) druhá redakce (Mstislavovo evangelium ze zač. 12. stol); 

3) redakce Čudovského Nového zákona; 

4) redakce Konstantinopolského evangelia z roku 1383. 

V průběhu 20. století vznikaly další práce, které dochované staroslověnské rukopisy 

z různého úhlu pohledu a různým způsobem porovnávaly. Z větších monografií tohoto typu 

můžeme jmenovat např. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache V. Jagiće 

(1913), Evangeliáře a čtveroevangelia K. Horálka (1954) či knihu Текстология и язык 

древнейших славянских памятников L. Žukovské (1976). Uvedené třídění Voskresenského 

se tak dále formovalo a časově a místně konkretizovalo. Dosud nejobsáhlejší komparativní 

analýzu v tomto ohledu vypracovali ruští badatelé pod vedením A. A. Aleksejeva, a to na 

základě textů Janova a Matoušova evangelia
25

 (Aleksejev 1998, 2005). Touto analýzou byl 

překlad roztříděn do následujících šesti redakcí: 

1) archaická (cyrilometodějská) redakce; 

2) preslavská redakce (10. stol.); 

3) redakce výkladových typů; 

4) nové liturgické tetrum; 

5) athonská redakce (objevuje se na přelomu 13./14. stol.);  

6) Čudovský nový zákon (14. stol.). 

Ačkoliv je toto třídění dnes mezi badateli obecně uznávané, musíme mít na paměti, 

že uvedená schémata podle Voskresenského i Aleksejeva jsou proti skutečnému stavu značně 

zjednodušená. Neexistují totiž dva rukopisy, které by byly zcela totožné a které by 

zachycovaly bezvýhradně všechny charakteristiky platné pro jednotlivé redakce. Přesnější se 

tak jeví interpretace Š. Piláta, který vývoj redakcí přirovnal k povodí Amazonky se všemi 

většími i menšími přítoky, odtoky a slepými rameny.
26

 

Při sledování slovní zásoby Bart je pro nás nejdůležitější vztah mezi archaickou 

a preslavskou redakcí. Dosud nejhlubší analýzu v tomto směru provedla T. Slavova (1989), 

která popsala 125 inovací objevujících se v evangelních rukopisech preslavské školy. 

Slovanskému překladu apoštolu se z tohoto hlediska věnovala I. Christova Šomova (2004), 

žaltáři pak E. Koceva, I. Karačorova a A. Atanasov (1985). Kromě těchto rozsáhlých studií 

                                                 
25

 Podle sdělení A. A. Aleksejeva by měly být v dohledné době vydány zbývající dvě evangelia a v přípravné 

fázi je i vydání apoštolu.  
26

 Tuto charakteristiku vyslovil Š. Pilát ve svém referátu na konferenci Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 

let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu v květnu 2013. 
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vznikla i řada dílčích prací, na něž budeme odkazovat přímo u jednotlivých dokladů, kterých 

se týkají.  

Ačkoliv je výzkum preslavismů založen na porovnávání znění slovanského překladu 

biblických knih, objevovaly se tyto inovace mnohdy i v nebiblických textech a v některých 

případech se zakořenily i v národních slovanských jazycích. Dnes však můžeme jen stěží 

určit, ve které vrstvě jazyka se tyto lexémy objevily poprvé. K rozboru preslavismů mimo 

příslušné biblické citáty proto přistupujeme s velkou rezervou, ale i s vědomím, že mohou 

k celkové lexikální analýze památky více či méně přispět. 

 

4.1 Biblické citáty 

Obvyklou součástí lingvisticko-lexikálního rozboru památek, jejichž děj souvisí 

s novozákonními či starozákonními událostmi, je analýza biblických citátů, které se v textech 

památek vyskytují. Tato analýza může naznačit, které redakce staroslověnského překladu 

biblických knih písař znal a užíval, což může být důležitým vodítkem při stanovování místa 

a doby vytvoření prvotního překladu památky do slovanštiny či jejího pozdějšího přepisování. 

Stejně tak lze na biblických citátech ukázat překladatelskou schopnost písaře, který se 

zejména v případě aluzí musel rozhodnout, zdali verš uvede tak, jak ho zná, nebo jestli pasáž 

přeloží přesně podle předlohy.  

Biblické citáty v Bart můžeme rozdělit do několika skupin.
27

 První skupinu tvoří 

přímé biblické verše či jejich části, které se v památkách vyskytují ve svém úplném či téměř 

přesném znění (kap. 4.1.1). Tato skupina je pro lexikální analýzu nejdůležitější. Přímých 

citátů nacházíme v textu Bart celkem šest: 

1C 11:3 (B2:7, s. 57–58) 

Ps 23:7/9 (B1:11, B1:15, s. 58–59) 

Ps 23:8/10 (B1:12, s. 59–60) 

Ps 106:16 / Is 45:2 (B1:11, s. 60–62) 

Ps 121:1 (B2:9, s. 62–63)  

Ps 138:7 / Gn 4:14 (B1:19, s. 63–64) 

Ve druhé skupině jsou zastoupeny biblické verše, jejichž znění je více či méně 

parafrázováno, a to většinou již v řecké předloze (kap. 4.1.2). Analýza těchto citátů je 

nejtěžší, protože jen stěží můžeme určit, zdali písaři přeformulovávali znění těchto veršů 

                                                 
27

 Za pomoc s identifikací biblických citátů v textu Bart děkuji Václavu Konzalovi. 
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záměrně či náhodně a jaké důvody k tomu případně měli. V Bart jsme takové parafráze našli 

tři: 

Mt 16:18 (B4:3, s. 64–65) 

Mt 27:51 / Mc 15:38 / L 23:45 (B1:27, B2:16, s. 65–68) 

J 21:12 (B1:3, s. 68) 

Třetí a poslední skupinu citátů pak tvoří biblismy a ustálená biblická spojení (kap. 

4.1.3), tedy jedno či víceslovné útvary starozákonního či novozákonního původu, jež jsou 

v památce užívány bez širšího biblického kontextu. V Bart k těmto narážkám patří oslovení 

Panny Marie milosti plná či milostí zahrnutá ( обрадованаꙗ, v textu se 

objevuje  několikrát), dále spojení pláč a skřípění zubů ( – вьпль и 

скрьжеть B1:7) a duše spravedlivých ( д͠ше праведⸯныиⷯ B1:29). 

 

4.1.1 Přímé citáty 

Jediný novozákonní citát v Bart se objevuje ve verši B2:7, kdy se Marie snaží přesvědčit 

apoštoly, aby při modlitbě stáli před ní. Podle řeckého kanonického znění a podle 

Crkolezského apoštolu (dále Crk)
28

, který představuje archaickou redakci staroslověnského 

překladu této novozákonní knihy, má verš 1C 11:3 znění: 

NZ: 

Crk: ꙗко вⸯсѣкомѹ члв͠кѹ глава х · глава женѣ мѫжь · глава же хⷭѹ б͠ъ (117a7sq)  

V rukopisech Bart je verš zachycen následovně (rkp. H je zde poškozen): 

G:

C: Quia christus capud viri est. et vir capud mulieris 

V: не ре ли г͠ь нашь ꙗко мѹжꙋ глава есть х͠с 

P: не реⷱ гьⷭ нашь ꙗко мужю глава є  женѣ мужь 

Překlad substantiva jako мѫжь v daném biblickém verši vznikl pravděpodobně 

pod preslavským vlivem. Zatímco archaické apoštoly (kromě Crk ještě Christ, Slepč a Šiš) 

zachovávají původní překlad чловѣкъ, v preslavské redakci došlo k jeho náhradě za kontextu 

lépe odpovídající variantu мѫжь, kterou nalézáme v Tolst, Karp a v rukopisech pozdější 

athonské redakce (Christova Šomova 2004: 767). Bez rozšíření а женѣ мужь z rkp. P 

                                                 
28

 Za poskytnutí snímků rukopisu, vytvořených z mikrofiší přiložených k vydání památky (Bogdanović – 

Velčeva – Naumow 1986) děkuji Štefanu Pilátovi.  
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nepodává výrok v daném kontextu žádný přesvědčivý argument, proč by apoštolové měli stát 

během modlitby před Marií. Pokud pomineme možnost doplnění tohoto rozšíření do rkp. P 

ad hoc písařem na základě jeho znalosti biblického verše, přicházejí v úvahu dvě varianty 

vysvětlení. Podle první z nich by rkp. P předkládal původní znění překladu, což by dokládal 

i lat. rkp. C, který rozšíření obsahuje také, kdežto rkp. V byl později zkrácen. Podle druhé 

varianty pak původnější znění překladu zachovává rkp. V na základě řecké verze podobné 

rkp. G, zatímco verze P byla upravena a rozšířena později, možná i s přihlédnutím k jinému 

řeckém rukopisu, který toto rozšíření také obsahoval. 

Další biblický citát nacházíme v první kapitole Bart na místě, kde je zachycen dialog 

ďábla se ztělesněným peklem, které se bojí příchodu Ježíše do podsvětí. V tomto rozhovoru 

ve verších B1:11 a B1:15 se objevuje odraz žalmu Ps 23:7/9, který má následující kanonická 

znění: 

LXX: 

Vulg: Attollite portas, principes, vestras, et elevamini, portae aeternales, et introibit rex 

gloriae 

Sin: вьзьмѣте врата кънѩѕі ваші · и възьмѣте сѩ врата вѣчънаѣ · і вьнідетъ ц͠ръ славѣ 

Řecké verze Bart nejsou v těchto místech památky dostupné (rkp. H je zde porušen a G 

začíná až veršem B1:28), znění lat. rkp. C se oproti Vulgátě odlišuje: 

B1:11 

C: Elevate portas principis vestri. quia rex glorię descendit in terram. 

D: вьзⸯмѣте врата кнези ваши и ѿимѣте се врата вѣчⸯна · ꙗко ц͠рь слави сходить на земл҄ю 

V: вьзмѣте врата кнеѕы ваши · и ѿимѣте врата вѣчнаа · ꙗко ц͠рь славы сьходыть на землю 

P: возмѣте врата кнѧзи ваши · ѿїмете врата вѣчнаⷽ · се бо сходить цр͠ь славꙑ 

U: возмите врата кн͠зꙗ в͠ша ꙗⷦ цр͠ь бо сходиⷮ на зелⷨю 

B: воⷥмите врата в͠ши (sic!) и оⷮимите ся врата вѣчнаѧ яко ц͠рь сходиⷮ не землю  

Т: вѡⷥмите врата книзи ваши ї ѿимите ся врата вѡчная (sic!) · якѡ царь схѡдитъ на землю 

B1:15 

C: Elevamini portas principis vestri. separamini ab invicem. quia rex glorię de cęlis 

descendit per semetipsum. 

D: вьзⸯмѣте врата и ѿимѣте · се бо сходить ц͠рь слави 

V: възмѣте врата кнеѕы вашы · и ѿимѣте се врата вѣчⸯнаа · се бо въходыть ц͠рь славѣ  

P: возмете врата ѿїмѣте · се бо цр͠ь славꙑ сходить 

U: возмете врата ѿимете · се бо цр҃ь слв͠ы сходитъ 

B: возмите врата к͠нзи в͠ши ї воⷥмите ся врата вѣчная їбо входит ц͠рь сл͠вы 

T: вѡⷥмите ся врата вечная яко царь сходитъ на землю 
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Vzhledem k nedostupnosti řeckých verzí Bart můžeme jen stěží posoudit, zdali bylo 

delší znění citátu ze slovanských rkp. DVBT ve verši B1:11 obsaženo i v přímé řecké předloze 

slovanského překladu, či zda bylo rozšířeno až později. Přesto však považujeme shodné znění 

daného místa v rkp. U a C spíše za náhodné, protože zkracování veršů oproti všem ostatním 

slovanským rukopisům je pro rkp. U charakteristické.  

Ve verši B1:15 je pak situace složitější a nabízejí se dvě možnosti interpretace. Podle 

méně pravděpodobnější verze mohla být přímá řecká předloha zkrácena na verzi dochovanou 

v rkp. DPU, zatímco ve společném hyparchetypu rkp. VB došlo k jejímu pozdějšímu rozšíření, 

ať už podle písařovy paměti zmíněného žalmu Ps 23:7/9 či podle návaznosti na předcházející 

verš B1:11. Podle druhé možnosti interpretace se prvotní překlad Bart podobal delšímu znění 

z rkp. VB, přičemž jeden ze společných vzorů ostatních slovanských rukopisů byl zkrácen 

později. 

Oproti znění Sin přinášejí slovanské rkp. Bart některá zajímavá různočtení. Sin v první 

části verše obsahuje opakující se slovesa вьзьмѣте – възьмѣте za řec. ( )

( ), v Bart pak nacházíme varianty вьзⸯмѣте – ѿимѣте, ovšem s výjimkou 

rkp. B, který ve verši B1:15 podává stejná slovesa jako Sin. Řecké sloveso je podle 

ŘSI doloženo v obou zmíněných variantách възѧти i отѧти (ŘSI I: 272–273), avšak 

z těchto variant dokládá pouze възѧти (viz kartotéka ŘSI). Další změnou oproti znění Sin je 

sloveso вьнідетъ za řec. ( ) ze třetí části, které bylo v Bart nahrazeno 

formou сходить, tentokrát s výjimkou rkp. V a B ve verši B1:15, které uvádějí variantu 

въходыть/входит. Z těchto dvou sloves je v kartotéce ŘSI za řec. doloženo 

pouze въходити. V porovnání slovanských verzí Bart je zajímavé také vynechání přívlastku 

славы ve spojení ц͠рь славы v rkp. UBT ve verši B1:11, avšak ve verši B1:15 je již obsažen ve 

všech slovanských verzích památky.  

Na žaltářní verš Ps 23:7/9 navazuje otázka uvedená žalmu Ps 23:8/10:  

LXX:  

Vulg: Quis est iste rex gloriae 

Sin: къто съ естъ ц͠рь славѣ (Ps 23:8); къто се естъ ц͠ѣръ славѣ (Ps 23:10) 

Tato otázka se v Bart objevuje ve verši B1:12, kde opět nemáme k dispozici žádnou 

řeckou verzi památky. Slovanské rkp. se od znění Sin liší pouze v tom, že zájmeno съ/се 

dokládá jen rkp. V: 
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C: Quis iste rex glorię 

D: кто ѥⷭ ц͠рь слави 

V: сьи кто есть ц͠рь славы 

P: хто єсть цр͠ь славꙑ 

U: кто еⷭ цр͠ь слв͠ы 

B: кто есть ц͠рь сл͠вы 

T: ктѡ есть царь славы 

Bohatý srovnávací lexikální materiál přinášejí slovanské rukopisy ve verši B1:11, 

v němž Ježíš líčí, jak sestoupil do podsvětí a rozrazil pevné závory a vyvrátil železné brány. 

Řecké verze památky nejsou na tomto místě dostupné, v ostatních rukopisech se objevují 

následující znění: 

C:  

D: да сьтрѹ тврьдиѥ затвори · и мѣдѣнаꙗ врата разорѹ 

V: да сьтрїю тврьдыи заворы и мѣдⸯнаа врата разорѹ 

P: да стру твердꙑⷽ затворꙑ · ї мѣдѧнꙑꙗ затворꙑ сломлю 

U: да отворю твердыꙗ затворы и мѣдныꙗ врата сокрꙋшю 

B: да соⷮру двери и затворы и мѣдяная врата разорю 

T: да сѡкрꙋшꙋ затворь · мѣдныя врата 

Vidíme zde narážku na biblický verš Ps 106:16, resp. Is 45:2, které mají oproti Bart ve 

svých kanonických zněních prohozené pořadí vrat a závor: 

LXX: (Ps) 

(Is)

Vulg: Quia contrivit portas aereas, et vectes ferreos confregit (Ps) 

portas aereas conteram, et vectes ferreos confringam (Is) 

Sin: ѣко съкрѹши врата мѣдѣна и верѣѩ желѣзнꙑ съломи 

Slovanské parimejníky verš Is 45:2 neobsahují. Znění žalmu podle Sin je doloženo 

i v Pog, Bon, Lob, Par a Dim, kdežto Norovský žaltář ze 14. stol. uvádí pozměněné ꙗко сътры 

врата мѣднаа и верѣѫ вѣчнꙑѫ сломи.  

Rozbor tohoto místa značně ztěžuje skutečnost, že máme k dispozici pouze velmi 

omezený počet jiných staroslověnských památek, se kterými bychom mohli znění Bart 

porovnat. Žalm Ps 106 není obsažen ani v edici Čudovského žaltáře (Pogorělov 1910), jenž 

bývá řazen k preslavské redakci staroslověnského biblického překladu (Koceva – Karačorova 

– Atanasov 1985: 29), takže případné inovace můžeme odvozovat pouze z citátů v Supr, což 

však nemusí být nijak průkazné. 
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Podle rkp. C tvoří první větu spojení ut confrigerem vectes ferreos, které se 

v porovnání se zmíněnými biblickými verši Ps 106:16 a Is 45:2 odlišuje pouze jiným tvarem 

slovesa confringere (zlomit, rozbít). Můžeme předpokládat, že řecká verze Bart biblickým 

veršům také odpovídala a mohla mít konjunktivní znění 

Řecké adj. je v kartotéce ŘSI doloženo v jediném překladu, a sice jako желѣзнъ. 

Subst. je pak doloženo v překladech верѣꙗ (podle kartotéky ŘSI ve dvaceti 

dokladech) a завора, jež je doloženo pouze dvakrát v Supr, přičemž jeden z těchto dokladů je 

přímo odrazem uvedeného žaltářního místa (Supr 317:8 врата мѣдьна сътъръши · заворꙑ 

желѣзнꙑ съломьши ) a mohl by tak z teoretického hlediska svědčit 

o preslavské inovaci textu. 

Subst. затворъ, které se vyskytuje ve všech slovanských verzích Bart kromě rkp. V, 

je v rámci stsl. památek doloženo ve významu závora, uzávěra za řecké  dvakrát 

v Supr, jednou v parimejnících na místě Job 38:10 a dále, což je pro doklady z Bart podstatné, 

také v Nicod ve spojení затворы желѣзны za lat. vectes ferreos (s různočtením верѣѥ желѣзнꙑѥ 

v rkp. NicodNovg 261aα 19sq). Z tohoto dokladu je patrné, že subst. затворъ se v rámci citátů 

biblického verše Ps 106:16 mohlo alespoň v minimální míře v csl. památkách vyskytovat, což 

potvrzuje i několik dokladů z Bes, které budou k heslu затворъ doplněny v Dodatcích k SJS.  

Druhá část uvedeného citátu má podle rkp. C znění et portas inferni, v návaznosti na 

sloveso confrigerem zmíněné v části předcházející, avšak biblické verše zde obsahují 

samostatné sloveso conterere . Ze sloves užitých ve slovanských rukopisech Bart 

jsou za řec.  v kartotéce ŘSI doloženy formy съкрѹшити a съломити, avšak 

variantu разорити z rkp. VDB zde nenacházíme. V této části citátu je také zajímavé užití dvou 

forem adjektiv, kdy proti sobě stojí podoby мѣдьнъ (rkp. VUT) a мѣдѣнъ (DPB). Jednotné 

nejsou ani staroslověnské žaltáře v rámci daného verše Ps 106:16, kde Bon, Lob a Par uvádějí 

verzi мѣдьнъ, zatímco v Sin a Pog nacházíme variantu мѣдѣнъ29. Ve staroslověnštině nejsou 

podobné dubletní formy ojedinělé – nacházíme je dále např. u adjektiv пръстьнъ × пръстѣнъ, 

плътьнъ × плътѣнъ, дрѣвьнъ × дрѣвѣнъ, ѩчьньнъ × ѩчьнѣнъ (také ѩчьменъ) či оцьтьнъ × 

оцьтѣнъ (Ribarova 2003: 172).  

                                                 
29

 Nejednotnost je patrná i v současných slovanských jazycích – v češtině se užívá forma měděný, v polštině 

miedziany, v ruštině медный, v bulharštině медeн а v srbštině a chorvatštině se nejčastěji setkáváme s tureckým 

výrazem bakar, avšak doložena je zde i substantivní forma mjed (Mareš 2000: 584). 
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Narážku na biblická místa Ps 106:16 a Is 45:2 nacházíme dále ve verši B1:20, jehož 

začátek včetně odrazu těchto biblických citátů chybí v řeckém rkp. H: 

C:  

D: тогаⷣ сьтрьшеⷭ вѣреѥ и мѣдѣнаа врата · и тврьдии затвори  

V: тогⷣа сьтвораⷲ се мѣдⸯнаа врата и тврдые заворы 

P: ї тогдѣ сотроша мѣдѧнаꙗ врⷮа · ї вереꙗ желѣзнаⷽ сломи  

U:  

B: тогда сотрошася мѣдная врата · ї твердыя затвѡры  

T: [ї ялѡшася вереи ї врата медная сѡкрушишася ї твердыя затворы 

сломишася (sic!) 

Znění podle rkp. T je na tomto místě i v předchozím verši přeformulováno a vydatně 

doplňováno. Důležitější je však z našeho pohledu znění rkp. P, v němž písař učinil záměnu 

вереꙗ желѣзнаⷽ сломи pravděpodobně v návaznosti na klasické znění biblického verše Ps 106:16 

(viz výše zmiňovaný Sin).   

Další žaltářní citát, a sice žalm Ps 121:1, se objevuje ve verši B2:9, kdy se Marie spolu 

s apoštoly chystá k modlitbě, po které jim chce vyprávět události předcházející vtělení Ježíše 

Krista. Rkp H je na tomto místě porušen. Verze G pak sleduje znění podle LXX pouze s tím 

rozdílem, že místo tázacího zájmenného adverbia uvádí jeho korelativní podobu , 

oba slovanské rukopisy Bart pak sledují znění žalmu podle nejstaršího staroslověnského 

žaltáře Sin:  

LXX:   

Vulg: Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi 

Sin: вьзвѣсъ очи мої въ горꙑ отънѭдѣже прідетъ помошть моѣ 

G:  

C: Levavi oculos meos ad montes unde veniet auxilium mihi 

V: възⸯведѡⷯ ѡч͠и мои вь горы · ѿнꙋдѹже прїидеть помощь моꙗ 

P: возведохъ ѡчи моⷽ в горꙑ · ѿнюдуⷤ придеть помощь моⷽ 

Znění ze Sin zachovávají i mladší slovanské žaltáře Pog, Bon, Lob a Par, a to s těmito 

drobnými rozdíly: Pog a Bon uvádějí podobu adverbia ѡтънѧдѹже a Bon má na místě aoristu 

sigmatického staršího вьзвѣсъ formu възведохъ, tedy aorist sigmatický mladší. Právě mladší 

tvar se objevuje i v obou slovanských rukopisech Bart. Střídání adverbiálních koncovek -дѹ/ 

-дѣ (jako zmíněné отънѭдѣже v Sin, Lob a Par × отънѭдѹже v Pog, Bon a Bart) je ve 
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staroslověnštině častým jevem, který dále nacházíme např. u forem ѡтъкѫдѣ × ѡтъкѫдѹ, 

ѩдѹ × ѩдѣ aj. (viz Birnbaum – Schaeken 1997: 97). 

Poslední biblický citát nacházíme v kapitole B1:19, kdy ďábel uklidňuje ztělesněné 

peklo, které se bojí příchodu Ježíše do podsvětí. Jedná se o citát žalmu Ps 138:7 a zároveň 

verše Gn 4:14, v kanonických zněních: 

Ps 138:7 

LXX:   

Vulg: Quo ibo a spiritu tuo? et quo a facie tua fugiam? 

SinN: камо ꙇдѫ отъ д͠ха твоего ꙇ отъ лица твоего камо бѣжѫ 

Gn 4:14 

LXX:

Vulg: a facie tua abscondar 

Grig: ѿ лица твоего съкрꙑѧ сѧ  

Řecký rkp. G ve verši B1:19 k dispozici není, slovanské rukopisy se pak 

v jednotlivostech odlišují: 

H: 

C: Ubi fugiam aut ubi me abscondam ante faciem virtutis regis magni?  

V: ѻ горе мнѣ камо бѣжѹ илы гдѣ се съкрыю ѿ лица силы б͠жїе великааго ц͠ра 

D: ѻ горе мнѣ ѻканⸯномѹ камо бѣжѹ или гдѣ се скрию · ѿ лица сили б͠жиѥ великаго ц͠ра 

P: гдѣ скрꙑєвѣ сѧ · ѿ лица б͠иꙗ · великаго ц͠рѧ 

U: камо бѣжю иⷧ гдѣ сꙗ скрыю ѿ лица силы б͠жиꙗ великаго ц͠рꙗ 

B: ѡ гѡре мнѣ камо бѣжу їли гдѣ скрыю ся ѿ лица силы б͠жия великаго ц͠ря 

T: горе мне камѡ бѡжꙋ (sic!) и где ся пѡкрыю ѿ лица б͠жїя постави мя великомꙋ ц͠рю. 

Rkp. P místo výrazně zkracuje, zatímco verze T naopak celou pasáž mírně pozměňuje 

а provazuje ji s další částí verše. Pravděpodobné původní zvolání о горѥ мьнѣ, zachycené 

v rkp. DVBT, je v D navíc rozšířené o určení ѻканⸯномѹ.  

V případě rkp. P a C zde opět narážíme na stejný problém, s nímž jsme se setkali 

u verše 1C 11:3 a který bez dostupného druhého řeckého rukopisu můžeme jen stěží objasnit. 

Nepřítomnost úvodního zvolání ѻ горе мнѣ v uvedených rkp. P a C – pokud nebylo odstraněno 

ad hoc písaři – by opět mohla souviset s dvojí textovou verzí v řeckém znění památky – 

v jedné obsažené bylo (viz rkp. H) a ve druhé, z níž vzešel rkp. C a podle které mohl být rkp. 

P upraven, uvedeno nebylo. Nepřítomnost zvolání v rkp. U nemůžeme považovat za 

průkaznou, protože tento rukopis vynechává mnoho veršů či jejich částí v průřezu celého 

textu památky.  

http://lexicon.katabiblon.com/?search=%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B8
http://lexicon.katabiblon.com/?search=%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6
http://lexicon.katabiblon.com/?search=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83
http://lexicon.katabiblon.com/?search=%CF%80%CE%BF%CF%85
http://lexicon.katabiblon.com/?search=%CF%83%CE%BF%CF%85
http://lexicon.katabiblon.com/?search=%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B2
http://lexicon.katabiblon.com/?search=%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
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Rkp. P v daném verši vynechává také spojení камо бѣжѹ, které je doložené ve všech 

ostatních slovanských rukopisech a v latinské verzi C. Rkp. H oproti tomu vynechává druhé 

slovesné spojení гдѣ се съкрыю, které je taktéž doloženo ve všech ostatních rukopisech Bart 

včetně rkp. C (ubi me abscondam). Předpokládáme proto, že přímá řecká předloha 

slovanského překladu obsahovala obě slovesná spojení a rkp. H a P byly na tomto místě 

později zkráceny.  

 

4.1.2 Parafráze 

V kapitole B4:3 nacházíme odraz novozákonního verše Mt 16:18, v němž Ježíš hovoří o 

apoštolu Petrovi jako o skále, na níž vybuduje svou církev. Právě prostřednictvím tohoto 

verše se Marie v naší památce snaží apoštola Petra vybídnout, aby otázky Ježíšovi pokládal 

on sám. Kanonická znění verše Mt 16:18 jsou následující: 

NZ:  

Vulg: tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam 

Mar: тꙑ еси петръ · і на семь камене съзиждѫ цр͠квъ моѭ  

Stejné znění jako Mar zachovávají i ostatní známá slovanská evangelia s výjimkou 

některých rukopisů preslavského původu (evangelia sbírky Treťjakovské galerie K 5348, 

Dobrilovo a Jurjevské), které sloveso съзиждѫ nahrazují tvarem съграждѫ/съграждаѭ 

(Aleksejev 2005: 89). Řecké verze Bart se od sebe odlišují (rozdíly jsme pro přehlednost 

podtrhli), slovanské rukopisy se podobají znění podle Mar: 

H:   

G:   

C: Super te precepit dominus aecclesiam aedificare. tu ergo ipse accede [accedere?] 

V: несѣкомы камень не ѿ тебѣ ли заповѣда г͠ь · цр͠ковь съзаⷣти 

P: несѣкомꙑи камеⷩ · не ѡ тобѣ реⷱ гьⷭ · црк͠вь создаⷮ 

 Z uvedených dokladů je zřejmé, že slovanské rukopisy se spolu s latinskou verzí od 

řeckých rukopisů odlišují uvedením podmětu господь / dominus. Spolu s řec. rkp. H pak 

slovanské verze shodně uvádějí dva přísudky (заповѣдати /  a съзьдати / 

), kdežto v rkp. G nacházíme přísudek pouze jeden (  / съзьдати). 

K dalším rozdílnostem v řeckých verzích ve verši B4:3 patří různá adjektiva 

v oslovení apoštola Petra. Adj. z rkp. H bylo v řečtině užíváno ve významu 

vybraný, zvolený (Liddell – Scott 1968: 206), avšak podle kartotéky ŘSI není v předlohách 
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staroslověnských památek zařazených do SJS doloženo. Oproti tomu v kartotéce nacházíme 

adj. z rkp. G, a sice s jedinou známou paralelou v podobě subst. акротомъ 

(doloženo v Sin, Pog, Bon, Lob, Par a Euch; viz ŘSI I: 290), jež bylo podle SJS užíváno ve 

významu skála, skalisko (SJS I: 22). Slovanské verze Bart obsahují na tomto místě 

adjektivizované participium несѣкомъ (nesekatelný, neotesaný, tvrdý, viz SJS II: 411), které je 

v materiálu SJS doloženo pouze na jednom místě v Supr 543:4 (сꙑнꙑ притворивъ обоѭдѹ 

несѣкомааго камꙑка) jako aluze na biblický verš Dt 8:15, přičemž řecká paralela příslušné 

homílie není známa. LXX uvádí následující řecké znění verše Dt 8:15: 

, takže je možné, že i neznámá řecká předloha Supr adj. 

obsahovala.  

Na dvou místech Bart (verše B1:27 a B2:16) nacházíme odraz synoptických 

evangelních veršů Mt 27:51, Mc 15:38 a L 23:45, které pojednávají o roztržení chrámové opony 

ve dví. Tyto verše mají následující kanonické znění: 

Mt 27:51  

NZ: 

Vulg: Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum, et terra 

mota est 

Mar: і се катапетазма цр͠квнаѣ раздъра сѧ · съ вꙑшънѣаго краѣ до нижънѣаго на дъвое 

і землѣ потрѧсе сѧ  

Mc 15:38  

NZ: 

Vulg: Et velum templi scissum est in duo, a summo usque deorsum 

Mar: і опона цр͠къвънаа раздъра сѧ на дъвое · съ вꙑше до ниже 

L 23:45  
NZ:   

Vulg: et velum templi scissum est medium 

Mar: і катапетазма цръкоънаѣ · раздъра сѧ · на дъвое 

Uvedené sousloví se v Bart objevuje ve verši B1:27, kde Ježíš s Bartolomějem 

rozmlouvá o andělu pomsty. K tomuto místu nemáme k dispozici řeckou předlohu a latinské 

rukopisy spojují dohromady verše 26 a 27, takže dané místo formulují jinak a bez přímé 

zmínky o chrámové oponě: et percussit aedifitium sinagogę. et divisit eum in duobos partibus 

(C), percussit aedificium synagogae Iudaeorum (L). Ze slovanských rukopisů Bart tuto pasáž 

neobsahují verze DU, ostatní verze podávají následující znění: 
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V: разбывь завѣсѹ цр͠ковною на двое · на двѣ честы разраⷣвь 

P: разбивъ завѣсу цркв͠ную · на ·в҃· части раздравъ;  

B: разби завѣсу цр͠ковною на двое ї на двѣ чаⷭти раздраⷡ 

T: разби завесꙋ ц͠ркьнꙋю раⷥдравъ на двое.  

Za řec. nacházíme v kartotéce ŘSI několik lexémů. Jedná se o hapax 

legomena завѣсъ (v Christ ve verši Hb 9:3, zatímco Šiš, Ochr, Slepč a Mak obsahují variantní 

катапетазма) a прѣвѣса (v Supr 437:27) a dále frekventované опона a катапетазма. V korpusu 

SJS je také doložen femininní tvar завѣса, který nacházíme v jediném dokladu Nicod za lat. 

velamentum na místě citujícím výše zmíněné synoptické evangelní verše. Vzájemným 

vztahem uvedených substantiv se zabýval již V. Jagić, který dospěl k závěru, že subst. 

катапетазма se pojí k nejstaršímu slovanskému překladu aprakosu, zatímco опона je spojena 

s jeho pozdějším rozšířením na čtveroevangelium (1913: 310–311). Tento Jagićův závěr 

později upřesnila T. Slavova, která se přiklonila k názoru, že ve staroslověnském archaickém 

evangelním překladu se vyskytovaly obě varianty катапетазма i опона, které však byly 

následně v preslavské redakci nahrazeny tvary завѣса a запона (Slavova 1989: 62–63).  

Druhé místo obsahující sousloví o chrámové oponě nalézáme ve verši B2:16, kdy 

Marie popisuje své setkání s bohem. Na tomto místě se objevuje i motiv zemětřesení, který ze 

zmíněných synoptických evangelních veršů dokládá pouze Matoušovo evangelium. 

K dispozici zde máme znění obou řeckých rukopisů Bart, které se však od sebe 

v jednotlivostech odlišují (tyto rozdíly pro přehlednost podtrháváme):  

G: ( ) (sic!)   

H:   

C: Et subito separatus (sic!) est templum. et tremor factus est magnus

V: и напрасно разраⷣ се красота црк҃овнаа и трѹсь бысть зѣло

P: напрасно раздра сѧ красота цр͠квнаꙗ · ї трусъ бꙑⷭ зѣло

Sloveso ( ) z biblických veršů je zde nahrazeno formami ( )

 (rkp. G), které je v korpusu SJS v překladu раздьрати doloženo (SJS 4: 572–

573), zatímco ( ) z verze H zde doloženo není. K dalším rozdílům 

v řeckých verzích patří užití různých výrazů pro označení chrámové opony – biblické spojení 

je v Bart uvedeno jako (H), resp. jako koruptela 

(G). Substantivum  se podle kartotéky ŘSI v rámci předloh památek 

zařazených do SJS nenachází. Z dostupných církevněslovanských památek jej nacházíme 
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pouze v řecké předloze Židovské války Josefa Flavia (Pičchadze – Makejeva – Barankova – 

Utkin 2004), kde je přeloženo jednou jako паволока, v celém kontextu прѣд тѣми же висѧше 

катапетазма. равна широтою и долготою. ꙗже бѣ паволока вавилонскаа (fol. 439b27–30) 

a dvakrát v návaznosti na tento citát jako катапетазма, v celých větách написано же бѣ на тои 

(fol. 439c1–3) a таковаа ѡтаи о катапетазмѣ 

г͠лемаа сѹть и противѹ винꙋ раздранїе есть (fol. 439c31–33). Stsl. subst. катапетазма se pak 

v Židovské válce vyskytuje za řec. ještě šestkrát Z uvedených dokladů je 

patrné, že překladatel pravděpodobně chápal subst.  a  jako synonyma 

a překladu паволока patrně užil kvůli stylistické rozmanitosti textu. Subst. павлака je v rámci 

SJS doložena pouze jednou ve Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu (VencNik), a sice 

ve významu drahocenná látka za lat. vestimentum pretiosum (SJS III: 1). Slovník 

Srezněvského uvádí významů i dokladů více (II: 855–856), včetně uvedeného dokladu 

z Židovské války. А. Pičchadze pak subst. паволока definuje jako možný rusismus, protože 

není doloženo ve starých památkách jihoslovanského původu (Pičchadze 2013: 139–140). 

Oproti tomu je subst. красота, jež je obsaženo ve slovanském překladu Bart, v SJS doloženo 

ve třech významech: 1) krása, půvab, 2) ozdoba, 3) rozkoš, slast (SJS II: 61). Danému 

kontextu Bart by nejvíce odpovídal význam ozdoba, a přibližně stejnou sémantiku by mohl 

mít i doklad ze Čtení o Borisu a Glebovi, který ve svém slovníku uvádí Srezněvskij: 

х͠олюбивꙑи же кн͠зь ѹкраси цр͠квь е҃ верхъ и всѧкꙑими красотами, иконами и инꙑми писменꙑ 

(Srezněvskij I: 1316). 

V řeckých verzích Bart se na tomto místě dále setkáváme s variantními adverbii 

(G) a  (H). Kartotéka ŘSI ani jedno z nich ve slovanském překladu напрасно 

nedokládá, kdežto v mladších památkách je řec.  s tímto překladem zachyceno hned 

několikrát, a sice dvakrát ve Sborníku 1073 a po jednom dokladu ve Slově Hippolyta 

Římského o Kristu a Antikristu a ve 13 slovech Řehoře z Nazianzu (Srezněvskij II: 312). 

Ve druhé části věty se setkáváme s tradičním překladem subst. jako трѹсь, resp. 

трѫсъ, kartotéka ŘSI ostatně ani jinou slovanskou paralelu nezachycuje (viz také SJS IV: 

516–517). Zajímavé je zde také užití stsl. adv. зѣло/ѕѣло, které není v překladu řeckých 

adjektiv (G) ani (H) doloženo. V úvahu přichází vysvětlení, že překladatel 

památky do slovanštiny zaměnil adjektivní za adverbium , které by 
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variantě зѣло lépe odpovídalo, případně se toto adverbium mohlo objevovat přímo v řecké 

předloze.  

Další možná parafráze biblického verše, a sice evangelního J 21:12, se v Bart objevuje 

v kapitole B1:3, kdy apoštolové sbírají odvahu, aby se Ježíše zeptali na nebeská tajemství. 

Celý verš B1:3 je vynechán v řeckém rkp. H a ve slovanské verzi T (v tomto rukopisu jsou 

navíc vynechány i navazující verše B1:4–5), rkp. B verš B1:3 sice obsahuje, ale uvedenou 

pasáž vynechává (viz též textologický rozbor tohoto verše na s. 40–41): 

NZ:  

Vulg: et nemo audebat discumbentium interrogare eum 

Mar: і никтоже не съмѣаше отъ ѹченик истѧѕати его 

C: omnes apostoli adtendentes ad eum, non erant ausi interrogare eum 

D: вⸯси не смѣхѹ ѥго вьпросити 

V: вⸯси не смѣахѹ вьпрашати его 

P: вси не смѣꙗхуть єго воспрашати  

U: вси еⷢо нѣ не смѣꙗхꙋ вопрашати 

Znění uvedené v Mar zachovávají i Zogr, As, Sav a Ostr. Sloveso истѧѕати bylo 

v některých pozdějších rkp. nahrazováno formami въстѧѕати, въпрашати, въпросити, испꙑтати 

a
 попꙑтати (Aleksejev 1998: 96), avšak tyto inovace nejsou v jednotlivých redakcích stsl. 

biblického překladu zastoupeny natolik silně, abychom je mohli pokládat za směrodatné. 

Latinský rkp. C dokládá oproti slovanským verzím rozšířenější znění, kdy namísto prostého 

zájmena omnes – вⸯси ze slovanských verzí uvádí spojení omnes apostoli adtendentes ad eum 

(všichni apoštolové k němu přistoupili).  

 

4.1.3 Lexikální narážky 

Zvláštní skupinu biblických citátů tvoří lexikální narážky na biblická místa bez širšího 

kontextu. K nim patří např. užití řeckého ptc. perf. pass.  (odvozené od slovesa 

), které se objevuje v oslovení Panny Marie ve verši L 1:28 a které se později stalo 

součástí modlitby Zdrávas Maria. V archaickém slovanském překladu evangelia bylo toto ptc. 

nejčastěji překládáno odvozeninami od substantiv благодѣть/благодать, tedy v podobě 

благодѣтьнаꙗ (Zogr, As, Vat, SinN, Hom, Euch) či благодатьнаꙗ (Mar, Ostr) a ojediněle 

později i благодѣтельнаꙗ (Nik). Odlišnou variantu nacházíme pouze v aluzích na zmíněný 

verš L 1:28 v Supr, a to v podobě ptc. обрадованаꙗ odvozeného od slovesa обрадовати ve 
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významu naplniti radostí, potěšiti, které se zde vyskytuje celkem čtyřikrát a které již podle 

V. Jagiće řeckému ptc.  sémanticky odpovídá lépe než starší překlad 

благодатьнаꙗ/благодѣтьнаꙗ (Jagić 1913: 326). V Supr se dvakrát setkáváme i s překladem 

веселъ, ovšem pouze na místech, jež nemají spojitost s citátem z L 1:28. Ptc. обрадованаꙗ je 

možné v daném biblickém verši chápat jako preslavskou inovaci, k čemuž dospěla 

i A. S. Novikova, která zároveň nastínila i další vývoj toho lexému ve východoslovanském 

prostředí (2012: 160–161).  

V rukopise G nacházíme ptc.  na pěti místech (B2:2, B2:4, B2:18, 

B2:20, B4:2), zatímco v rukopise H pouze na třech (B2:2, B2:18 a B4:2). Ve verši B2:4, kde 

rkp. G uvádí , nalézáme v H znění 

. Slovanské rukopisy se drží čtení podle rkp. G, jež obsahuje i řecké hapax 

legomenon v podobě zkomoleného ptc. , odvozeného od slovesa . 

Významy tohoto slovesa jsou široké, avšak danému kontextu nejlépe odpovídá české 

oddělovat, ohraničovat – ačkoliv byla Marie pozemská, přesto byla plně určená pro Boha. 

S tím se shoduje i slovanský překlad daného ptc. jako вꙑшнѧꙗ, v celé větě podle rkp. P pak 

радуї сѧ ѡбраⷣванаꙗ цр͠ки · вꙑшнѧꙗ нескверненаѧ, kdežto v rkp. V nacházíme zkomolené раⷣуисе 

црк͠вы бывшїи безскврьннаа. Druhé místo, v nichž se řecké rukopisy s výskytem ptc.

 rozcházejí, se objevuje ve verši B2:20. Podle rkp. G má pasáž znění 

, kdežto H uvádí znění . Slovanské rukopisy zde 

reflektují znění podle rkp. H a větu překládají jako мырь тебѣ вьзлюбленⸯна (cit. dle V), tedy 

s tradičním překladem adjektiva jako възлюблѥнъ. 

K možným parafrázím biblických veršů patří lexikální narážka z kap. B1:7, kde 

Bartoloměj popisuje, jak Ježíš na okamžik zmizel z kříže a následně se ozval pláč a skřípění 

zubů. Se souslovím pláč a skřípění zubů se setkáváme na evangelních místech Mt 8:12, 13:42, 

13:50, 22:13, 24:51, 25:30 a L 13:28 a všechna mají v řečtině znění: 

 (lat. fletus et stridor dentium), v překladu do stsl. podle Mar плачь и скрьжьтъ 

зѫбомъ. Podle Aleksejevova vydání slovanských rukopisů s textem Matoušova evangelia 

(2005) se v rámci zmíněných biblických veršů nesetkáváme s žádnými variantami uvedených 

lexémů, takže znění podle Mar můžeme pokládat za ustálené sousloví. V řeckém znění Bart 

podle rkp. H se však objevuje sousloví  a v lat. rkp. C tremorem et 

timore magno subito facto. Ve slovanských verzích se objevuje spojení вьпль и скрьжеть, 
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pouze s výjimkou rkp. T, který namísto subst. скрьжеть uvádí lexém кличь. Prvotní překladatel 

Bart do slovanštiny se tak držel řecké předlohy a jako biblickou narážku slovní spojení 

neinterpretoval. Se subst. въпл҄ь za řec. ὀδυρμός se v expresivním významu nářek setkáváme 

v rámci SJS např. ve verši Mt 2:18, podle As ve znění 

рꙑданиѥ и въпль многъ, opět bez různočtení v jiných rukopisech (Aleksejev 2005: 26).  

K ustáleným biblickým lexikálním spojením patří také sousloví duše spravedlivých – 

, které nacházíme ve starozákonním verši Sap 3:1, v překladu do slovanštiny 

podle Grig jako дѹше праведьнꙑхъ. V Bart se toto spojení objevuje ve verši B1:29, a to 

v rkp. VPBT ve znění д͠ше праведⸯныиⷯ (cit. dle V) za řecké podle obou řeckých 

verzí H a G. 

 

4.2 Preslavismy 

V této podkapitole se zaměříme na rozbor preslavismů, které se v Bart vyskytují mimo 

biblické citáty. Jak jsme již zmínili, tuto analýzu nepovažujeme samu o sobě za směrodatnou, 

ale pouze za doplněk ke kapitole pojednávající o biblických citátech.  

S typickým preslavismem se setkáváme v kapitole B4:12 v pasáži popisující Satana 

spoutaného ohnivými pouty – řec. . Nejstarší staroslověnské památky ř.  

překládají souslovím ѫже желѣзьноѥ (ŘSI I: 304), avšak v preslavské redakci bylo toto spojení 

nahrazeno termínem верига (Christova Šomova 2004: 230). Řecké verze Bart se od sebe 

mírně odlišují – ve verzi G nacházíme spojení  a ve verzi H 

. Slovanské verze se odlišují slovosledem – rkp. V obsahuje 

znění веригамы ѡгными свезаны a rkp. P a U ѡгненꙑми  свѧзанъ.  

Z dalších lexikálních preslavismů můžeme uvést např. adv. тъчиѭ místo archaického 

тъкъмо za řec. (Slavova 1989: 111–112). S tímto adverbiem se setkáváme v kapitole 

B1:7 a slovanské verze se zde liší – preslavskou inovaci nalézáme v rkp. PD а archaickou 

variantu v rkp. VB. K preslavismům můžeme přiřadit i participium зовомꙑи (ptc. praes. pass. 

slovesa зъвати), které se v preslavské redakci spolu se slovesy глаголати a прозъвати užívalo 

místo archaického нарицати (Novikova 2012: 159). Participium зовомꙑи nacházíme v kap. 

B3:6 v rkp. VPU, přičemž řec. rkp. se zde liší – rkp. H uvádí ptc.  (inf. ) 

a rkp. G  (inf. ).  



 

71 

 

 

Ke známým preslavismům se řadí i adj. лѣвъ za řec. , které v památkách 

nahradilo archaický tvar шоуи (Slavova 1989: 114–115; Novikova 2012: 159). Oba lexémy se 

však vedle sebe vyskytovaly paralelně již v praslovanštině (ESJS 7: 416) a forma лѣвъ 

postupně zcela převládla na celém slovanském území, takže nemůžeme určit, zdali užití 

tohoto adj. v Bart vychází z preferencí preslavské redakce nebo z písařova vlastního 

hovorového jazyka. Setkáváme se s ním v kapitole B2:19, kdy se Marii zjeví bůh a pohostí ji 

chlebem a vínem. Řecké verze se zde rozcházejí, a to již v předcházejícím verši B2:18: 

B2:18 

H:

G: 

C: concussit dextram partem vestimenti illius; et factus est panis omnis gratię repletus 

V: и махнѹвь десницею ь прѣвеликь 

P: ї махнувъ десницею своєю · ї бꙑⷭ хлѣбъ превеликъ  
 

B2:19 

H: 

; 

G: ;

C: Et iterum concussit sinistrum latere vestimenti sui. Et factus est calix magnus vini 

V: и пакы махнѹвь лѣвое страны ѡдежⷣе своее прѣвеликаа пльна вина 

P: ї махнуⷡ лѣвою рукою · ї бꙑⷭ чаша превелиⷦ · полна вина неїзреченⸯнаⷢ 

Slovanské verze se ve verši B2:18 podobají znění rkp. H, který na tomto místě hovoří 

o pravici a nikoliv o pravé části pláště jako rkp. G. Ve verši B2:19 pak ve slovanských 

verzích shledáváme rozdílná znění, kdy rkp. V dokládá čtení лѣвое страны ѡдежⷣе своее, zatímco 

v rkp. P nacházíme spojení лѣвою рукою. Toto znění podle rkp. P však nemá oporou v žádném 

jiném rukopise, takže jej můžeme považovat za pozdější úpravu, která vznikla zřejmě kvůli 

návaznosti na zmínku o pravé ruce v předcházejícím verši.  

V obou zmíněných verších B2:18 a B2:19 se setkáváme s adj. прѣвеликъ, které může 

souviset s typickou preslavskou tendencí k užívání adjektiv s prefixem прѣ- ve zdůrazňujícím 

smyslu (Novikova 2012: 161). Ve verši B2:18 se toto slovanské adj. objevuje za řec. 

(H) či (G) a ve verši B2:19 za řec. podle rkp. H, 

zatímco rkp. G celé spojení vynechává. Adjektivum  není doloženo v kartotéce 

ŘSI,  je 2× v Supr (275:17 a 276:1) a vždy je přeloženo prostým великъ. Se stsl. 

adj. прѣвеликъ se v rámci korpusu památek SJS setkáváme také pouze v Supr, a to 7× za 
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ř. , , a také za spojení ve významu silný, 

mocný (SJS III: 408; Cejtlin 1971: 66).  

V Bart se zmíněné adj. прѣвеликъ objevuje ještě v kapitole B1:21 (v rkp. U je celý verš 

vynechán) a dvakrát ve verši B2:13 v Mariině modlitbě:  

B1:21: 

H:  

C: quis erat ille homo quem ferebant angeli in manibus hominem pulchrum 
L: quis est ille homo quem ferebant angeli in manibus portantes 

D: кто бѣ чл͠кь ѥгоже принесоше аг͠гли на рѹкахь прѣвеликыии 
V: кто еⷭ чл͠кь прѣвеликь · егоⷤ прїинесѡше аг͠глы на рѹкаⷯ прⷣ те 
P: кто єсть чл͠вкъ єгоже ан͠гли принесоша на рукаⷯ · великъ зѣло 
B: что есть чл͠вкъ  егѡⷤ ⷷ принесѡша аг͠гли на рꙋкаⷯ преⷣ тя 
T: ктѡ убѡ бѡ (sic!) чл͠вкъ егѡже принесоша аг͠гли на рꙋкахъ велика дѡбре  

 

V archetypu překladu se pravděpodobně vyskytovala forma прѣвеликъ, o čemž by 

svědčil její výskyt v rukopisech DVB. Tato forma byla v části rukopisů později nahrazena 

složenými tvary великъ ѕѣло (P) a великъ добрѣ (T).  

B2:13a: 

H:   

G:   

C: deus magnus et omni sapientię repletus 

V: б͠е великыи и прѣмѹдрыи  
P: б͠е превелиⷦ  

B2:13b: 

H: 

G:   

C:  

V: даи же славꙋ прѣвеликꙋю имены твоемꙋ 
P: даї же славу їмѧни своєму · превеликому  

V prvním případě je zajímavé různočtení великъ (V) proti прѣвеликъ (P). Stejné 

varianty nacházíme i v řeckých verzích, kdy rkp. H uvádí adj.  (stejně tak i magnus 

v rkp. C) a rkp. G . Znění celé Mariiny modlitby je odlišné ve všech 

dochovaných rukopisech (viz samostatná kapitola na s. 51–53), takže střídání uvedených 

adjektiv nemůžeme uspokojivě vysvětlit. V úvahu však připadá možnost, že původnější znění 

zde přináší rkp. V, zatímco rkp. P byl zkrácen a obě adjektiva великъ a прѣмѫдръ sloučil do 

jednoho прѣвеликъ. Ve druhé části se pak slovanské rukopisy liší v substantivu, ke kterému se 
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adjektivum pojí – v rkp. P se stejně jako v obou řeckých verzích pojí k subst. имѧ, kdežto ve 

verzi V k слава. Pravděpodobně se v archetypu překladu objevovala jmenná forma adj. 

прѣвеликѹ, jež se pojila k subst. имѧ, avšak jeden z pozdějších písařů ji omylem přiřadil 

k předcházejícímu subst. слава.  

K preslavským slovotvorným tendencím patří nahrazování slovních spojení jedním 

lexémem, jako např. v náhradě archaického sousloví ити по комь / ити въ слѣдъ кого 

jednoslovným výrazem послѣдовати či въслѣдовати za ř.  (Novikova 2000: 99; 

přehled všech doložených staroslověnských tvarů za ř.  viz ŘSI I: 284–285). 

Lexém послѣдовати se vyskytuje v Bart ve verši B1:6, kdy Bartoloměj říká Ježíši, že ho viděl 

pověšeného na kříži a sledoval, jak z nebes sestoupili andělé a klaněli se mu. Rkp. G tuto část 

památky neobsahuje, U vynechává celý verš: 

H: 

 

C: Domine quando in cruce suspensus fuisti. ego a longe secutus sum te. Omnes apostoli 

recedentes. ego autem secutus sum te. Et vidi te in cruce suspensus 

D: г͠и ѥгаⷣ идѣше на кртⷭь повѣшень быти и азъ изаⷣлече послѣдовахⸯ ти и видѣх те на кртⷭѣ 

пригвожⷣена 

V: г͠и егⷣа идѧше на кртⷭѣ повѣшень бытї и азь послѣдовахⸯ ти · и видѣхⸯ те на кртⷭѣ повѣшенⸯна 

P: гиⷭ єгда тꙑ хотѧше на кртⷭѣ пригвожденъ бꙑⷮ · и азъ издалеча послѣдовах ти гиⷭ · ї видѣх 

тѧ на кртⷭѣ ѡбѣшена 

B: повѣшенъ быти ї аⷥ воⷥслѣдоваⷯ повѣшена  

Т: егда їдяше на крестъ хѡтя повѣшенъ азъ же їзъдалеча видехъ тя ї пѡследовахъ ти ї 

видехъ тя на кресте пѡвешена 

Sloveso послѣдовати, které se objevuje v rkp. DVPT, se v korpusu SJS vyskytuje častěji 

a ve více rukopisech než въслѣдовати z rkp. B, které nalézáme pouze v Supr (SJS I: 329 a SJS 

V: 243; SJS III: 187). Ve starších vývojových fázích ruštiny se tato forma uplatňovala více 

(Srezněvskij I: 410; SRJa III: 44), avšak na rozdíl od slovesa послѣдовати do současného 

jazyka nepronikla a užívá se pouze v církevní sféře.  

V uvedeném verši B1:16 nacházíme ve slovanských rukopisech na dvou místech 

zajímavá různočtení za řec.  (inf. aor. pass. slovesa ). V rkp. VBT 

se objevuje dvojice повѣшень – повѣшенⸯна, v D повѣшень – пригвожⷣена a v P пригвожденъ – 

ѡбѣшена. Řec.  se vyskytuje ještě v kapitole B4:7, kdy Bartoloměj žádá Ježíše, 

aby apoštolům ukázal spoutaného Satana, který způsobil Ježíšovo ukřižování. Na tomto místě 
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nacházíme ve slovanských rukopisech varianty повѣшенъ (rkp. V), přenesené пригвожденъ 

(rkp. P) a распѧтъ (rkp. U). 

Podle kartotéky ŘSI se ř.  překládá do stsl. slovesy повѣсити a обѣсити, 

kdežto пригвоздити za tento výraz doloženo není (viz kartotéka ŘSI). Spojení обѣсити 

(на крьстѣ) je v obecném významu pověsit na kříži, ukřižovat doloženo ve verši L 23:29 

v památkách Zogr, Mar, As, Sav a Vat a dále po jednom dokladu v Cloz a Nicod (SJS II: 502). 

Oproti tomu sloveso повѣсити (на крьстѣ, příp. на дрѣвѣ) je v témže významu doloženo pouze 

v Supr a Nicod, což by mohlo ukazovat na jeho mladší původ. Varianta пригвоздити se od 

předchozích sloves liší svým konkrétnějším významem přibít (hřeby) a ve smyslu přibít na 

kříž je za řec.  doložena ve verši A 2:23 v Hilf, Šiš a Mak, dále za lat. 

crucifigere v NicodNovg (s různočtením вьстькнѹти v rkp. Stojanovićově); většinou je stsl. 

пригвоздити, пригваждати užito za řec. slovesa odvozená od subst.  (hřebík): 

(SJS III: 265). 

Se slovesem se v Bart setkáváme dále ve verši B1:22, kde však všechny 

slovanské rukopisy uvádějí překlad повѣсити. Střídání zmíněných tří sloves ve verši B1:6 by 

mohlo souviset se stylistickou snahou písařů o neopakování stejného slova v jedné větě, 

případně se sémantickým rozlišením návaznosti výpovědi (Pane, když jsi odešel, abys byl 

pověšen/přibit na kříž, já jsem tě následoval a viděl tě, jak jsi přibitý/pověšen na kříži). 

 

4.2.1 ѡ горѣ мьнѣ / ѹвꙑ мьнѣ30 

Ve verši B1:15 v rozhovoru ďábla se zosobněným peklem, které se obává příchodu Ježíše do 

podsvětí, nacházíme v rkp. VPUB nářek ѡ люте мⸯнѣ, zatímco rkp. D a T dokládají variantní 

ѹви мнѣ. Znění řeckých verzí na tomto místě nejsou k dispozici, lat. rkp. C pak uvádí tradiční 

spojení , takže můžeme předpokládat, že se v řecké předloze analogicky vyskytovalo 

citoslovce . Rozhovor ďábla s peklem pokračuje i ve verši B1:19, kde se 

vyskytuje další citoslovce nářku, tentokrát však máme podle rkp. H k dispozici řeckou 

předlohu  a slovanské rukopisy podávají tato různočtení: о горе мнѣ (VB), ѻ горе мнѣ 

ѻканⸯномѹ (D), гѡре мне (T) a rkp. PU citoslovce vynechávají.  

Staroslověnská citoslovce dosud nebyla komplexně analyzována a zhodnocena 

z hlediska chronologických či geografických zákonitostí v jejich užívání. Z přehledových 

                                                 
30

 Tato kapitola byla samostatně publikována v překladu do angličtiny (Chromá 2015). 
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prací zde můžeme zmínit dvě studie A. Kovačević (2008 a 2013), které se však tematicky 

zaměřují pouze na užívání citoslovci v rámci charvátské redakce církevní slovanštiny.  

Pro vyjádření nářku či bědování jsou ve staroslověnštině doloženy dvě skupiny 

interjekcí. První z nich tvoří citoslovce, jejichž citové zabarvení se dá rozpoznat pouze 

z širšího kontextu. Do této skupiny patří interjekce ѡ, ѡле a веле, které byly užívány za řecké 

 či . Oproti tomu jsou ve druhé skupině zastoupena citoslovce, u nichž byl nářek 

výhradním významem, tedy ta, která se užívala za řecké  (v kartotéce ŘSI zhruba 80×) či 

(necelých 20 případů). Takové interjekce jsou ve staroslověnštině doloženy tři – 

горѥ, лютѣ a ѹвꙑ. Konkrétní doklady můžeme shrnout do následující tabulky:  

горѥ (>70×) лютѣ (6×) ѹвꙑ (2×) 

ѡ горѥ мьнѣ (4×) 

ѹ горѥ мьнѣ (3×) 

ю горѥ мьнѣ (1×) 

ѹ лютѣ мьнѣ (3×) ѹвꙑ мьнѣ (9×) 

— památky přeložené z latiny: 3× горѥ za lat. vae (Vit, Nicod); 

— místa v památkách bez známé řecké či lat. předlohy: 2× горѥ (Supr, Ryl); 1× горѥ мьнѣ  

(Ryl);  

1× ѹ горе мнѣ (Supr); 

— zvláštní případ: горѥ jako volný překlad řec.  v Supr 168,14. 

 

Nejfrekventovanější z těchto tří citoslovcí bylo горѥ, doložené v korpusu SJS ve více 

než 70 dokladech. Z etymologického hlediska vychází tato inetrejkce z psl. *gor’e (ESJS 

III: 191), jež je utvořeno sufixem  z ide. . Pravděpodobně se jedná o ustrnulý tvar 

neutrální formy komparativu гор҄ии (горѥ), jenž má podle SJS význam horší (SJS I: 424). 

Oproti tomu je citoslovce лютѣ doloženo pouze sedmkrát. Jedná se o ustrnulé adverbium 

odvozené z adjektiva лютъ (psl. *ljutъ), které má podle SJS význam zuřivý, lítý, krutý, hrozný, 

zlý (SJS II: 167), takže se od zmíněného горѥ sémanticky odlišuje. Poslední citoslovce 

představující nářek, ѹвꙑ, má jako jediné z této skupiny interjekcí onomatopoický původ. 

Z obecného hlediska je výklad o původu tohoto typu citoslovcí velmi obtížný a v úvahu by 

mohly připadat dvě varianty. Podle první z nich by staroslověnské ѹвꙑ mohlo souviset s ide. 

(Machek 1968: 423), které by se však do slovanštiny podle obecně známých pravidel 

reflektovalo jako vъi (příp. vъě > vъja). Zároveň je pravděpodobné, že se citosl. ѹвꙑ 

původně vyskytovalo odděleně jako samostatné ѹ a вꙑ, což by mohlo dokládat staročeské 

oddělené užívání ú/ou/au (Šimek 1947: 190) a vej/vé (MSčS: 560). Podle druhé etymologické 

varianty by pak samotné вꙑ svou hláskovou podobou odpovídalo protoslovanské interjekci ū, 
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kterou na začátku slova doplnilo protetické v. První komponent ѹ pak může být druhotně 

vytvořené citoslovce či doplněk mající zesilující význam. Podobným způsobem mohlo být 

vytvořeno též stsl. citoslovce ѹва/ѹвъва (ve zvolacím významu hle, ha), v řečtině .  

Citoslovce ѹвꙑ se v korpusu památek SJS vyskytuje za řecké  pouze v Supr 

78:27 v Umučení 40 sebastských mučedníků, a to rozšířené o dativ zájmena a ve zdvojené 

podobě ve spojení ѹвꙑ мьнѣ ѹвꙑ мьнѣ za jedno řecké . Starší slovanský překlad 

tohoto textu, obsažený v Germanově sborníku (Bláhová 2008: 351), uvádí nezdvojenou 

podobu ѹвы мнѣ (Mirčeva 2006: 556). Frekventovanější je pak užití formy ѹвꙑ мьнѣ za 

řecké , doložené v korpusu SJS devětkrát. Jedná se o místa Ps 119:5 v Sin, Pog, 

Bon, Lob a Par (Dimitrijův žaltář uvádí variantu лютѣ, viz Miklas 2012: 275), dále v 3Rg 

17:20 v Grig, Zach, Lobk
31

 a nakonec v Hom 111:13, tedy starším překladu homílie Jana 

Zlatoústého na svátek zvěstování Panny Marie, jejíž mladší (nebo paralelní) překlad obsahuje 

i Supr, který však na daném místě přináší různočtení ѡ горе мьнѣ (Supr 240:10). Vedle ѡ горѥ 

мьнѣ za řecké  je v Supr doložena také varianta ѹ горѥ мьнѣ, a to čtyřikrát 

v Životě Jakuba Poustevníka, a sice třikrát ve formě ѹ горе мьⸯнѣ (Supr 517:6–8) a jednou ve 

variantě ю горе мьⸯнѣ (Supr 523:25). Kromě Supr je varianta о горе мнѣ doložena ještě třikrát 

(za trojité řec. ) ve verši Jl 1:15 ve starozákonních úryvcích 

z charvátskohlaholských breviářů uváděných v SJS pod zkratkou Gl, k nimž pak přináší 

variantu zdvojeného ѹ лютѣ мьнѣ Tunického vydání komentovaných malých proroků 

(Tunickij 1918: 34), reprezentujících překlad preslavského původu (v korpusu SJS je to také 

jediný doklad této varianty za řec. ). Starobylejší čtení zde pravděpodobně 

přinášejí Gl, ačkoliv to v tomto případě není zcela průkazné.  

Citoslovce лютѣ za řecké  je v korpusu památek SJS doloženo na šesti místech. 

Jedná se o biblické verše Pr 23:29 v památkách Grig, Zach a Lobk, dále v Ostr v Mt 26:24 

a nakonec v 1C 9:16 v Christ a Šiš. Památky Ostr, Christ a Šiš se zdají svědčit pro mladší 

(preslavský) původ této interjekce. V Mt 26:24 nacházíme v řečtině slovní spojení 

. Stsl. rukopisy Mar, Zogr, As, Sav, Vat a Nik pasáž překládají горе же чл‹о›в‹ѣ›кѹ, 

avšak Ostr a Trn uvádějí variantní mladší citoslovce лютѣ (Jagić 1913: 336). Průkaznější je 

ovšem verš Mt 11:21, v řečtině ve znění , který 
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 V parimejnících převládá řecké citoslovce s překladem горѥ (v patnácti verších, přičemž většina z nich je 

z Knihy Izajáš), jednou je doložený překlad лютѣ (Pr 23:29) a jednou zde nacházíme řecké 

v překladu ѹвꙑ мьнѣ (3Rg 17:20).  
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z korpusu SJS obsahují pouze památky Mar, Zogr a Nik, v nichž shodně nacházíme překlad 

горе тебѣ хоразинъ · горе тебѣ витъсаида. V širším okruhu stsl. a csl. evangelních rukopisů 

zpracovaných v souhrnné edici A. A. Aleksejeva (Aleksejev 2005)
32

, nacházíme různočtení 

лютѣ v Dobrilově, Jurjevském a Treťjakovském evangeliu, tedy v památkách preslavské 

redakce staroslověnského překladu evangelia. Stejně je tomu ve verši Mt 18:7, v řecké verzi 

( ) , která byla podle Mar, Zogr
b
 a Nik do 

staroslověnštiny přeložena jako горе вьсемѹ мирѹ (...) горе чл‹овѣ›кѹ томѹ. Dobr, Jurj a Treťj 

variantní лютѣ uvádějí na obou místech, zatímco pouze na druhém místě je tato náhrada 

uvedena navíc ještě v Miroslavově evangeliu a v rukopise RNB F.p.I.14 (Aleksejev 2005: 

96). Miroslavovo evangelium představuje kombinaci archaického a preslavského překladu, 

zatímco rukopis RNB F.p.I.14 reprezentuje mladší periferní text zachycující pozdější 

vývojovou etapu slovanského překladu evangelia (Aleksejev 2005: 9). Náhrada jednoho ze 

dvou výskytů citoslovcí tak může být dána snahou o stylistickou rozmanitost pasáže 

a neopakování dvou stejných slov v jedné větě.  

Trochu odlišná je situace apoštolního verše 1C 9:16, v řeckém znění 

. Variantu горѥ вьсемѹ nacházíme v Slepč a v rukopisech pozdější athonské redakce Čud 

(Christova Šomova 2004: 43) a Gen (Voskresenskij 1906: 97). Citoslovce лютѣ pak uvádějí 

rukopisy představující archaickou redakci apoštolního překladu, jako jsou Crk (zde ovšem 

v koruptele любо), Hval a Hilf, dále nově redigované apoštoly Christ a Šiš, ale zároveň 

i apoštoly zachycující preslavskou redakci, jako např. Tolst. Důkazem pro původnost 

citoslovce горѥ by na tomto místě mohl přinášet Slepč, tedy rukopis představující kombinaci 

archaických a preslavských prvků. Řecké  se v apoštolních textech vyskytuje dále pouze 

v Ju 11 (nedoloženém v krátkých aprakosech) v řeckém znění . V žádném 

ze známých rukopisů apoštola se nesetkáváme s jinou variantou než s překladem горѥ вьсемѹ. 

List Judův obecně nevykazuje tolik lexikálních inovací preslavské školy jako listy věroučné, 

mezi které patří zmíněný 1. list korintským a jejichž znění bývalo více upravováno. Svou roli 

také sehrávala exponovanost knih či jejich částí v rámci liturgického roku – častěji předčítané 

verše více podléhaly úpravám než verše do liturgie nezařazené. To by mohlo vysvětlit 

zachování poměrně archaického jazyka i v mladších dochovaných rukopisech slovanského 
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 Veršů z Matoušova evangelia, které můžeme s touto edicí porovnat, je celkem 14, avšak různočtení горѥ × 

лютѣ obsahují pouze zmíněné Mt 11:21, 18:7 a 26:24. V Janově evangeliu nejsou citoslovce nářku obsaženy 

vůbec. 
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překladu apokalypsy, protože ta součástí liturgie není. Z citoslovcí nářku je v ní obsaženo 

pouze горѥ za řec. , a to v osmi verších, přičemž ve většině z nich se citoslovce nachází 

dvakrát. 

Z  porovnání užívání variant горѥ a лютѣ za řec. vyplývá, že горѥ bylo 

pravděpodobně obsaženo v původním cyrilometodějském překladu na všech zmíněných 

novozákonních místech. V období působení preslavské literární školy se namísto původního 

горѥ začalo hojněji šířit též лютѣ. Protože se však nejednalo o náhradu výlučnou, můžeme 

předpokládat, že tato záměna mohla být zapříčiněna stylistickými důvody pro větší 

rozmanitost užívaného jazyka. V athonské redakci se pak rukopisy vracely k původnímu 

cyrilometodějskému překladu горѥ, což nevybočuje z charakteru této redakce.  

Ohledně variant горѥ a ѹвꙑ nemůžeme vyloučit, že byly ve staroslověnštině užívány 

paralelně již v cyrilometodějském překladu, avšak v jiných typech památek. O žánrovém 

rozlišení v užívání citoslovcí ostatně hovoří již D. Staniševa a Ek. Dogramadžieva (1980). 

V případě žaltářů mohlo jít o přizpůsobení překladu pro účely recitace textu. Sbírky životů 

svatých či homílie už svým samotným charakterem povolovaly větší uvolnění jazyka a s tím 

spojené užívání onomatopoických výrazů, které by podstatně hůře hledaly místo např. 

v novozákonních knihách. 

 

4.3 Archaismy 

Kromě lexémů typických pro preslavskou redakci nacházíme v Bart i některé archaické 

lexikální jednotky, u nichž je známa jejich preslavská inovace. Jejich výskyt ve všech či ve 

většině slovanských rukopisů památky by mohl svědčit o tom, že se tyto lexémy vyskytovaly 

již v archetypu překladu a nebyly do něj dodány později pro záměrnou archaizaci textu 

památky. Tyto archaismy je nutné přijímat s rezervou, protože jejich užití nemusí nutně 

poukazovat na stáří překladu. Preslavskou redakci tvořilo nepochybně více písařských center, 

a každé z nich mohlo mít vlastní preference v užívání preslavismů a archaismů.  

K archaickým lexémům patří např. subst. въскрьсениѥ za řec. , které bylo 

v preslavské redakci nahrazeno formou въстаниѥ (Slavova 1989: 41–42). S tímto subst. se 

setkáváme v kapitole B1:1, kde slovanské rukopisy sledují dvě textologické varianty celé 

pasáže (podrobněji viz s. 39–40):  DUT, преⷣ воскрньємъ (!) P, по въск͠рсенїи VB. 

Dále se subst. въскрьсениѥ objevuje ve verši B1:3 v rukopisech VB, avšak celý verš B1:3 je 
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v těchto dvou verzích později upravovaný, a tyto zásahy nemají oporu v žádném jiném 

rukopise s textem památky (viz s. 40–41). 

Z dalších archaismů můžeme zmínit subst. жрьтва za řec. , které bylo 

v preslavské redakci nahrazeno variantou трѣба (Slavova 1989: 55–56). V Bart se жрьтва 

vyskytuje čtyřikrát, a to na konci první kapitoly ve verších B1:28, 1:29 a dvakrát v 1:31 

v rukopisech VPBT (rkp. V uvádí ve verši B1:29 koruptelu жрьжтва). 

K archaismům se řadí i postpozice ради za řec. , místo níž se v preslavské redakci 

užívala varianta дѣлѣ či дѣлꙗ (Slavova 1989: 92–94). V Bart se řecké  objevuje pětkrát. 

Jak vidíme v následujícím souhrnu, slovanské verze Bart tíhnou spíše k užívání varianty ради 

(v tabulce uvádíme vždy všechny rukopisy, které dané místo obsahují; ve verši B4:9 uvádí 

rkp. P textologicky odlišné znění): 

 ради дѣлѣ/дѣлꙗ 

B1:22 (dvakrát) VDBT P 

B1:27 VPB T 

B4:5 VP  

B4:9 V  

 

K archaickým lexikálním prostředkům můžeme přiřadit i kompozita,
33

 se kterými se 

však v řecké ani slovanské verzi Bart téměř nesetkáváme. Výjimku tvoří adjektivní 

kompozitum z verše B1:22, které se pojí k postavě praotce Adama a které je 

ve slovanských rukopisech doloženo různými způsoby: jako adj. прьвозаⷣнⸯныи v rkp. DVB, dále 

ve spojení первѡзъданы члвк͠ъ podle rkp. T a nakonec jako первꙑи члв͠къ v rkp. P. 

Adj. пръвозьданъ je v korpusu SJS doloženo v Supr 459:23 (въ истинѫ пръвозъданааго овчꙙте 

погꙑбъшааго възискатъ грꙙдетъ ѹбо, řec. ) a v Nicod 19 (ѥгда же се ѹслыша 

прьвозданыи отьць нашь адамь, lat. protoplastus). Řecké  je podle 

kartotéky ŘSI doloženo ještě v překladech пръвоѥ сътворенъ v Supr 315:2 a съзьданꙑи прѣжде 

v Supr 468:14. V Cloz je dále doloženo synonymní kompozitní adj. пръвосътворѥнъ, a to za 

řec.  (SJS III: 399). 
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 Problematika staroslověnských kompozit nebyla dosud komplexně zpracována. Zatím poslední příspěvek 

k tomuto tématu představuje přehledová monografie L. Zábranského (2012), která však ve svých rozborech 

nezachází do hloubky a zcela vynechává kompozita s číselným komponentem, tedy i adj. пръвозьданъ, jemuž se 

věnujeme dále. 
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Na základě uvedeného výčtu můžeme předpokládat, že kompozitum пръвозьданъ bylo 

v době vytváření prvotního překladu Bart stále ještě chápáno jako specifický termín 

označující praotce Adama, o čemž svědčí doložení tohoto adj. v rkp. DVB. Písařům však 

v pozdějších dobách přestávalo být toto adjektivum samo o sobě pochopitelné a pociťovali 

potřebu jeho doplnění substantivem, jak je to patrné v případě spojení первѡзъданы члв͠къ 

v rkp. T, nebo úplného přeformulování na первꙑи члв͠къ v rkp. P. 

 

4.4 Specifické lexémy a lexikální varianty ve slovanských 

rukopisech 

V následujícím rozboru se zaměříme na zajímavé specifické lexémy, které se vyskytují ve 

slovanských rukopisech s textem Bart, ale které zároveň nejsou v rámci staroslověnských či 

církevněslovanských památek příliš obvyklé.  

Jako dílo psané formou otázek a odpovědí je celý text Bart prodchnut slovesy ptát se / 

vyptávat se a spolu s tím se v textu vyskytuje i subst. otázky, s nímž se setkáváme již 

v nadpise první kapitoly památky. V řeckých rukopisech nadpisy kapitol zachyceny nejsou, 

slovanské verze podávají tato různočtení: въпрошенїе V, вопрошение B,  D, 

воспрашаньє P, воспⸯрошениє U; rkp. T uvádí variantní вѡпрѡси. Dále se subst. otázky nachází 

ještě ve verši B4:9 v řeckém znění  (HG), které je v rkp. V doloženo 

ve variantě въпрошенїа, zatímco rkp. P uvádí formu воспрашаньє.  

V korpusu SJS jsou za řecké prefigované substantivum doloženy pouze 

stsl. varianty въпрашаниѥ (Supr) a въпрошениѥ (pouze v nadpisech kapitol v Zogr, Mar a Nik), 

zatímco forma въспрашаниѥ doložena není. Subst. въпросъ ve významu otázka je doloženo 

pouze v Euch, Supr a Ilj, a to za řec. a  a dále v Nom ve 

významu záležitost, případ za řec. (SJS I: 317). Slovník Srezněvského (I: 417) 

a slovník ruského jazyka XI-XVII stol. (SRJa III: 148) dokládají také substantivní variantu 

вспросъ (воспросъ), avšak formy воспрашаниѥ či воспрошениѥ nezachycují. 

Analogicky k tvarům substantiv můžeme uvést i různočtení sloves въпрашати × 

въпросити × въспрашати, s nimiž se setkáváme v  překladu Bart dvanáctkrát:
34

  

 

                                                 
34

 S variantou воспрашаⷮ se v rkp. P setkáváme ještě ve verši B1:5 za řec. , avšak zde se jedná o pozdější 

záměnu původního г͠латы doloženého v rkp. VDUB. 
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B1:3 (0 HG): вьпросити D, вьпрашати VU, воспрашати P (0 B);  

B1:5 (  H): въпрашати VD, воспроси U, 0 PB; 

B1:8 (  H): въпрашаешїи VDUB, въспрашаєши P, 0 T;  

B2:2 (  HG): въпрашаите V, воспрашаємъ P; 

B2:2 (  HG): въпрашати V, воспрашати P; 

B2:4 (  H,  G): въпрашаемь V, воспрашаемъ P;  

B2:5 (  G, 0 H): не воспрашаїте P, не вьпрашаите V;  

B2:6 (  G, 0 H): вьпрашати V, воспрашати P;  

B3:3 (  H,  G): въпрашаите V, воспрашаїте P;  

B4:4 (0 HG): въпрашаи V, воспрашаї P; 

B4:5 (  HG): вьпрашати V, воспрашаⷮ P; 

B4:9 (0 HG): восⸯпрошꙋ U (0 VP). 

Ze sloves s kořenem *pros jsou v korpusu SJS za řec.  doloženy dokonavé 

varianty просити a въпросити a nedokonavé прашати, въпрашати а въпрошати. Kromě toho jsou 

v SJS doložena i slovesa въспросити za řec. a  ve významu poprosit, požádat 

(SJS I: 334) a испросити / испросити сѧ za řec. a ve významu vyprosit 

(si), vyžádat (si), poprosit, požádat a za řec. ve specifickém významu vypůjčit si 

(SJS I: 810–811). 

Sloveso въспрашати je ve slovníku Srezněvského doloženo pouze dokladem z Bart 

z rkp. P (Srezněvskij I: 416). Kromě toho zahrnuje tento slovník i variantu въспрошати, a to 

s jedním uvedeným dokladem z Nestorovy Pověsti vremennych let (Srezněvskij I: 417). 

Slovník ruského jazyka XI-XVII stol. zachycuje také slovesné formy вспросити (воспросити) se 

zvratnou paralelou вспроситися (воспроситися) a nedokonavé varianty вспрашати (воспрашати), 

вспрошати (воспрошати), вспрашивати (воспрашивати) a zvratné вспрашатися (SRja III: 147–

148). Ve slovníku staroruského jazyka (SDRJa) tyto formy doloženy nejsou. Zmíněná 

substantiva a slovesa s prefixem въс- tak jsou pravděpodobně pozdější varianty užívané ve 

východoslovanském prostředí, o čemž by svědčilo jeho užití pouze v ruských rukopisech P 

a U. 

Ve verši B1:2 Ježíš sděluje apoštolům, že až odloží své pozemské tělo, nebude jim 

moci odpovídat na jejich otázky (viz zde s. 40). Spojení pozemské tělo je v řeckém rkp. H 

uvedeno jako , zatímco slovanské verze zde podávají zajímavá různočtení – 

Podle rkp. PUT je spojení přeloženo jako тѣло плотноѥ a podle rkp. D тѣло прьстноѥ. Řecká 

adjektiva ,  a genitivní forma se podle kartotéky ŘSI do stsl. 
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překládaly pouze odvozeninami od subst. плъть ( ), a sice jako плътьнъ (doložené v rkp. 

PUT), плътьскъ a плътѣнъ. Αdjektivum прьстьнъ / прьстѣнъ se podle korpusu SJS objevuje 

pouze v památkách Supr, Christ a Napis za řecké  (jinou stsl. paralelu toto řecké adj. 

nedokládá), a v Bes za lat. pulveris (SJS III: 403). A. Miltenova považuje formu прьстноѥ 

v rkp. D za druhotnou, ovlivněnou zřejmě jinými apokryfickými texty, podle kterých byl 

Adam stvořen z hlíny (Miltenova 2010: 469). Musíme však zdůraznit, že spojení тѣло 

прьстьноѥ / тѣло прьстѣноѥ se vyskytuje již v nejstarších stsl. památkách za řec. adj. 

(takto v Christ v 1C 15:49 a v Supr 569:12), takže písař rkp. D nemusel být ovlivněn ani tak 

jinými apokryfickými texty, ale mohl mít toto spojení zafixované z běžného užívání jazyka. 

Třetí kapitola Bart pojednává o apokalyptické propasti. V řečtině je pro termín propast 

užíváno subst. , které je podle ŘSI v několika desítkách případů doloženo v překladu 

бездъна či бездънаꙗ, dále v příbuzných termínech бездъниѥ, бездъно, бездънь či бездъньна, na 

dvou místech v žaltáři v koruptele безводьна a na jednom místě v Euch jako глѫбина (ŘSI 

I: 239). Ve slovanských verzích Bart se setkáváme s překlady бездъна а глѫбина, z čehož je 

patrné, že obě tato substantiva byla v době pořizování prvotního překladu památky pro 

překladatele synonymní. V následujícím přehledu uvádíme výčet všech dokladů a variant: 

 B3:4 B3:7 B3:5 B3:9а B3:9b 

бездъна VPU VPU   P 

глѫбина   VPU VPU VU 

 

 Třetí kapitola Bart obsahuje pouze devět veršů a ze všech kapitol památky je 

nejkratší. Varírování uvedených stsl. substantiv tak může být důsledkem snahy o neopakování 

stejných slov v krátkém úseku textu. 

Ve čtvrté kapitole památky si apoštolové vyžadují předvedení spoutaného satana, aby 

viděli, jak vypadá a co dělá. Ve verších B4:7 a B4:10 o něm hovoří jako o protivníkovi lidí 

v následujících řeckých variantách: 

–   B4:10 HG, B4:7 G  

–   B4:7 H  

Ve slovanských verzích se na obou místech objevuje překlad противьникъ 

чловѣчьскъ/чловѣчь. Subst. противьникъ není v korpusu SJS za řecké  ani 

 doloženo. Setkáváme se s ním pouze na jednom místě v Supr (460:9) za řec. 
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 v Bes a Nicod za lat. adversarius, contrarius, proeliator či hostis a dále 

v památkách bez dostupných předloh Meth, Progl a VencNik. Řecké  je podle ŘSI 

(I: 360) doloženo v staroslověnských překladech сѫпостатъ, сѫпьрь a сѫпьрьникъ35
. Variantní 

je pak podle ŘSI (I: 363) doloženo pouze v Supr v překladech противьнъ, 

сѫпостатъ a сѫпротивьникъ.  

V řeckých rukopisech Bart se pro označení ďábla či satana nejčastěji užívá jména 

. To je v Novém Zákoně doloženo pouze ve verši 2C 6:15, kdy se apoštol Pavel ptá, 

jaká je shoda Krista s Belialem a jaký je podíl věřícího s nevěřícím. Ve slovanských 

apoštolech Christ, Slepč a Šiš je toto jméno doloženo v překladu велиꙗръ (SJS I: 175), 

v preslavské redakci se pak objevuje i překlad сѫпостатъ (takto v Tolst a Karp, viz 

Voskresenskij 1906: 68). Mimo uvedený biblický verš se se jménem  setkáváme ještě 

v Supr 190:18 ve skripci велиꙗ a na jednom místě v Nom 36a11 ve stsl. překladu диꙗволъ, 

dále pak v Supr 102:9 v přivlastňovací adjektivní formě диꙗвол҄ь za řec. (ŘSI I: 

478).  

Nejfrekventovanější apelativa pro vyjádření ďábla či satana představují v řeckých 

předlohách staroslověnských textů substantiva a . Subst. je 

v kartotéce ŘSI doloženo více než 200×, v drtivé většině z těchto dokladů se staroslověnskou 

paralelou диꙗволъ, dále zhruba na 20 místech
37

 se starobylým překladem неприꙗзнь a na dvou 

místech v Supr s překladem сотона38
 (Supr 11:28 a 522:1). Oproti tomu je subst. 

doloženo méně, a sice ve zhruba 70 případech, přičemž patnáctkrát je zachycen překlad 

неприꙗзнь, dvakrát диꙗволъ (Supr 78:24 a Zogr Mt 4:10 s různočtením сотона v ostatních 

evangelních rukopisech) a jednou je doložena cyrilská glosa противьне nad hlaholským сотоно 

v Zogr Mc 8:33. Staroslověnská substantiva сотона a диꙗволъ byla stejně jako řecká dvojice 

a do značné míry synonymní. V nejstarší fázi staroslověnštiny byly pro 

pojmenování ďábla či satana užívána paralelně substantiva диꙗволъ a неприꙗзнь (Jagić 1913: 

306), avšak varianta неприꙗзнь s tímto významem, preferovaná podle Jagiće především na 

                                                 
35

 Subst. сѫпьрьникъ je pravděpodobně preslavskou inovací staršího сѫпьрь, o čemž by mohlo svědčit užití této 

varianty v okruhu preslavských rukopisů ve verši Mt 5:25 (Aleksejev 2005: 34). 
36

 K tématu obrazu ďábla a ztělesněného pekla v Bart viz Adinolfi 2009. 
37

 V těchto přehledech záměrně vynecháváme doklady, v nichž různé řecké verze předlohových textů nejsou 

jednotné a varianty a  se v nich střídají. 
38

 Překlad сотона se v kartotéce ŘSI objevuje dále ještě pětkrát ve slovanské verzi knihy Job podle ms. Nov II 

přeloženého z latinských předloh, avšak ke všem těmto dokladům uvádí rukopis ms. Viti přeložený z řečtiny 

variantní диꙗволъ. 
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některých místech v apoštolech, byla později opuštěna a dále se užívala pouze pro vyjádření 

obecného pojmu zlo za řec. .   

Řecké jméno  je ve slovanské verzi Bart doloženo jako диꙗволъ ve všech 

rukopisech DVPUBT ve verších B1:11, B1:16 a bez dostupné řecké předlohy se диꙗволъ 

objevuje dále ve verších B1:14, B1:15 a B1:17. Různočtení nacházíme pouze na místě B4:12, 

kde rkp. PU užívají překlad диꙗволъ, zatímco rkp. V uvádí variantní сотона. 

V popisu ďábla ve čtvrté kapitole ve verši B4:13 je zahrnuta i charakteristika jeho očí: 

(HG, v lat. rkp. C analogicky oculi autem eius nubiliosi, rkp. L 

tuto charakteristiku vynechává), v češtině jeho oči byly mračné či temné. Slovanský 

překladatel spojení interpretoval s jiným významem: jeho oči byly jako jiskry a jednotlivé 

rukopisy se na tomto místě navíc mírně odlišují: 

P: ѡчи же єго ꙗⷦ їскриє,  

V: ꙭч͠и его ꙗко искры и ѡгны 

U: а очи єго ꙗко сковрада 

Subst. искра z rkp. V je v korpusu SJS doloženo ve významu jiskra, a to na třech 

místech v parimejnících a jednou v Euch za řec. , ve Vit za lat. stella a bez dostupné 

předlohy po jednom dokladu v Euch a Clem. Rkp. P převádí základní tvar tohoto subst. do 

hromadné podoby искриѥ, která v korpusu SJS doložena není. Uvádí ji ale slovník 

Srezněvského (I: 1119), avšak dokládá ji pouze tímto jediným výskytem z rkp. P. Variantní 

сковрада z rkp. U je v SJS doložena na osmnácti místech v Supr ve významu pánev, rošt 

či rožeň jako mučící nástroj (SJS IV: 89) za řec.  a 
39

. Řecké adj. 

v korpusu ŘSI zachyceno není
40

, subst.  je pak doloženo v překladech мракъ a тьма. 

Podle podobnosti řeckých verzí se zněním lat. rkp. C nepředpokládáme, avšak zároveň ani 

nevylučujeme možnost, že by existovala další řecká verze s odlišným textologickým 

vyzněním tohoto místa. Jiná interpretace slovanského znění je tak pravděpodobně dílem 

slovanského překladatele, který se mohl inspirovat v Job 41:9, kde jsou satanovy oči 

popisovány spojením , v češtině podle Bible Kralické 

v překladu a oči jeho jsou jako záře svítání (BibleKral 1942: 504). 

 

                                                 
39

 Ve staré češtině se subst. škavrada či škovrada užívalo ve významu hádka, svár (MSČS: 502) a např. v dnešní 

ruštině se slovo сковорода užívá pro obecné označení pánve jako kuchyňského nástroje. 
40

 V Supr 52:23 je však doloženo synonymní s překladem мрачьнъ. 
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4.5 Číselné údaje 

Zápis číselných údajů pomocí liter vedl při přepisování staroslověnských rukopisů k četným 

zmatkům a omylům. Asi největší potíže v tomto ohledu činila otázka transnumerace mezi 

hlaholicí a cyrilicí, avšak problémy se vyskytovaly i v přepisování rukopisů z cyrilice do 

cyrilice. Pokud byly litery v předlohovém rukopise špatně čitelné, mohli je písaři omylem 

zaměnit literami jinými, a stejně tak mohlo docházet k mylným zápisům při diktování textů. 

Zmatky mohly vnášet i různé způsoby zápisu vyšších číslovek, jako např. znak ҂ pro vyjádření 

tisícovek, číslice zapsaná v kroužku pro desetitisícovky, ve vytečkovaném kroužku pro 

statisícovky atd., které se vyskytovaly paralelně vedle slovně vyjádřených zápisů. 

Komplikace vnášela i posunutá číselná platnost písmen v cyrilici oproti hlaholici, ačkoliv 

právě to dnes bývá důležitým dokladem pro určení, v jakém z těchto písem mohl být sepsán 

archetyp památky. V této části práce se zaměříme na složitější číselné údaje v Bart, způsob 

jejich zápisu v jednotlivých rukopisech a možnosti interpretace, proč se tyto údaje v některých 

verzích liší.  

V první kapitole se s číselným údajem setkáváme ve verši B1:13, kdy Ježíš vypráví, že 

sešel 500 schodů do podsvětí. Stejný údaj se pak opakuje ve verši B1:15, kdy sešel dalších 

500 schodů. Ani na jednom z těchto míst není dostupná žádná řecká verze památky: 

B1:13 

C: Et iterum descendit quingentos pedes (= 500) 

D: ѥгаⷣже сⸯнидохь и (= 500) 

V: егⷣаже сьнидѡⷯ ·ф· степены (= 500) 

P: єгдаже снидоⷯ ·ф· степениї (= 500) 

U: єгда  ·ѳ҃ (= 9) 

B: егда снидох пят соⷮ степенеи (= 500)  

T: ї егда не сниде  степенеи (= 500) 

B1:15 

C: Postquam autem descendit alios quingentos pedes (= 500) 

D: и ѥгаⷣ сьнидохь дрѹгѹю степеныи (= 500) 

V: и егаⷣ сьнидѡⷯ дрѹгое  (= 500) 

P: єгдаже сниⷯ ·в҃·ю степениї (= 500) 

U: егаⷣ снидеⷮ дрꙋгꙋю ·ѳ҃· степени (= 9) 

B: ї егда внидоⷯ до дрꙋгиⷯ пяти соⷮ степени (= 500) 

T: ї егда сниде дрꙋгѡе  степенеї (= 500) 
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Záměna litery ф na ѳ v rkp. U může být způsobena buď grafickou podobností obou 

písmen, jež písař zaměnil, nebo mohlo k mylné interpretaci dojít při diktování pomocí ruské 

či řecké výslovnosti obou písmen ( [fí] ×  [fíta]). Uvedené doklady jsou zajímavé také 

ze syntaktického hlediska. V syntagmatech vyjadřujících číslovky 5–10, celé stovky 

a tisícovky byly v nejstarší fázi staroslověnštiny číslovky členem řídícím a jméno členem 

závislým, na rozdíl od číslovek 1–4, kde určovaným členem bylo jméno a určujícím číslovka 

(Večerka 1999: 82). V preslavské redakci se pak vedle původních tvarů objevily i syntaktické 

neologismy, kdy je v syntagmatech s číslovkami 1–4 jméno členem závislým a v ostatních 

případech členem řídícím (Večerka 1999: 83). Ve zmíněných verších B1:13 a B1:15 je ve 

slovanských rukopisech patrná tendence k uplatňování číslovky jako člena řídícího, 

analogicky ke staroslověnskému úzu. Jmenná část číselného syntagmatu v podobě původního 

n-kmenového substantiva степень je skloňována částečně podle klasické i-kmenové flexe 

s formou gen. pl. степении a v části mladších ruských rkp. (UBT ve verši B1:13 a T ve verši 

B1:15) v odvozené podobě степенеи (>ьjь), jež se ve východoslovanském prostředí objevuje 

od 13. století (Leška 2003: 292). Ve verši B1:15 se pak setkáváme s rozšiřující číslovkou 

druhých (dalších) 500 schodů, která je v rkp. DPU vyjádřena duálovým gen. tvarem дрѹгѹю / 

·в҃·ю, nicméně se však může jednat také o femininní adjektivní tvar pojící se k číslovce 5, jež 

byla ve stsl. skloňována podle ženského rodu. V češtině by tak spojení znělo: když jsem sešel 

druhou pětici stovek schodů. Rkp. VT pak uvádějí neutrální akuzativní sg. дрѹгое, které by se 

však mohlo interpretovat také jako adverbium, v češtině když jsem podruhé sešel 500 schodů. 

Další číselný údaj se vyskytuje ve verši B1:17 v rozhovoru ďábla s peklem, kdy je 

zmiňováno, že mesiáš má sestoupit do podsvětí před uplynutím 6000 let. Tento údaj souvisí 

s židovským eschatologickým učením, podle kterého by měl mesiáš sestoupit na zemi před 

uplynutím 6000 let od stvoření Adama. Následujících tisíc let pak má být doba klidu, 

analogicky k sedmému dni od stvoření světa, který je zasvěcen odpočinku.  

Z textologického hlediska se od sebe jazykové verze památky ve verši B1:17 

i předcházejícím B1:16 liší a časový údaj v nich má jiné vyznění:  

H: (= 6 000) 

C: non permittit deus venire in terris. usque quo nondum adimpleatur septem milia anni (= 7 000)

V: не повѣле б͠ь сьниты емꙋ на землю прѣжⷣе скончанїа ·҂ѕ҃· лѣⷮ (= 6 000) 

P: но не попусти єму б͠ъ сни ⷮна землю преⷤ кончаньⷽ ·҂ꙅ҃· лѣⷮ (= 6 000) 

U: но не повелѣ емꙋ боⷢ снити на земⸯлю преже сконⸯчаниꙗ ·ѕ҃· лѣⷮ (= 6) 

B: но не повелѣ єму б͠гъ снити на землю предⷤе скончания шестои тысячи лѣтъ (= 6 000) 
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T: не пѡвеле ему снити на землю прежде скончанїя ·ѕ҃· летъ (= 6) 

D: нь не повелѣ ѥмѹ сⸯнити на земл҄ю прѣжеⷣ конⸯчаниа 

Podle řecké verze H věta vyznívá: (nemůže sejít, protože) se ještě nenaplnilo 6000 let, 

podle latinského rkp. C bůh mu nepovolil sejít na zem, dokud se nenaplní 7000 let. Slovanské 

verze jsou zde podobnější latinskému znění s tím rozdílem, že místo 7000 uvádějí 6000 let. 

Rkp. D číselný údaj vynechává, ve verzích UT pak chybí znak pro označování tisíců, který byl 

zřejmě v průběhu přepisování rukopisů opomenut. 

Ve verši B1:20 Ježíš popisuje, jak svázal ďábla a dal mu sto ran bičem. V řecké 

a latinské verzi památky však tento číselný údaj uveden není: 

H: 

C: Et ingressus dominus aprehendit eum. et cedit eum 

D: и вьшⷣь ѹѥхь диꙗвола и быⷯ стомь раньь (sic!) (= 100) 

V: и въшьⷣ быхь его стѡⷨ рань (= 100) 

P: ї шеⷣ ꙗхъ єго · и бихъ єго ·р҃· мъ ранъ (= 100) 

U: и вшⷣе ѧхъ его и дахъ емꙋ ·р҃·  (= 100) 

B: ї вшⷣе аⷥ ї бих егѡ ї дах емꙋ стѡ ранъ (= 100) 

T: ї ї яхъ диавола ї бїхъ егѡ [егѡ] и дахъ емꙋ стѡ ранъ (= 100) 

Slovanské rukopisy se na tomto místě více blíží znění podle lat. rkp. C, který obsahuje 

tři slovesa oproti dvěma z řeckého rkp. H:  

 / ingredi / вънити  

 0 / apprehendere / ѩти 

  / cedere / бити  

Číselný údaj sto ran byl nepochybně uveden v prvotním překladu památky. Sloveso 

дати, které nemá oporu v řecké ani latinské verzi a vyskytuje se pouze v mladších rkp. UBT, 

je pravděpodobně pozdějším doplňkem v jedné z jejich starších společných rukopisných 

předloh. Důvodem k tomuto doplnění mohla být skutečnost, že věta bil jsem ho a dal jsem mu 

sto ran je srozumitelnější a čtenářsky přijatelnější než starobyle vyznívající konstrukce bil 

jsem ho stem ran.  

Na konci první kapitoly se apoštolové ptají Ježíše, kolik duší za den odejde ze světa, 

kolik z nich je uznáno spravedlivými a kolik duší se narodí. Tato sekvence ve verších B1:30–

B1:32/33 je ve všech jazykových verzích památky odlišná. Počet duší, které denně odejdou ze 

světa, je zmíněn ve verši B1:30: 
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H: (= 30 000) 

G: (= 53) 

C: sex milia septuaginta quattuor (= 6 074) 

L: XII. <M.> D. CCC. et LXX. III. (= 12 873) 

V: и реⷱ емꙋ іс҃ три тⸯмы (= 30 000) 

P: ї реⷱ їсъ  г⃝ (= 30 000) 

U: ·г҃· тⸯмы исходиⷮ изⸯ мира (= 30 000) 

B: їи͠съ же рече єму три тⸯмы (= 30 000) 

T: їи͠съ же рече ·҂г҃· (= 3 000) 

Podle řecké verze H odejde třicet tisíc duší, podle rkp. G pouze 53 a latinské verze 

uvádějí konkrétní počty, a sice 6 074 podle rkp. C a 12 873 podle L. Slovanské rukopisy se 

drží znění podle rkp. H a shodně uvádějí počet 30 000. Tento údaj je v rukopisech VBU zapsán 

pomocí subst. тьма, které slovně vyjadřuje deset tisíc, zatímco v rkp. P je vyjádřen literou г 

v kroužku, který tento počet také znázorňoval. Rkp. T pak uvádí pouze počet 3 000 duší. 

Jazykové verze rukopisů se liší v počtu spravedlivých a těch z nich, kteří jsou přijati 

do ráje. Řecký rkp. G a lat. rkp. C rozvitě uvádějí, že do ráje vstupuje 53 duší, ale jen tři z nich 

spočinou v lůně Abrahamově. Slovanské rukopisy se zde shodují s řeckým rkp. H, který se 

omezuje pouze na konstatování, že ze zmíněných 30 000 duší je shledáno spravedlivými 50. 

Zápis v rkp. P, podle kterého je počet spravedlivých pouze 8, můžeme vysvětlit záměnou 

graficky podobných liter н (50) a и (8): 

H: (= 50) 

VUT: ·н҃· (= 50) 

P: ·и҃· (= 8) 

B: пят десят (= 50) 

Ohledně počtu duší, které se denně ve světě narodí, jsou řecké a slovanské rukopisy 

jednotné – narodí se o jednu duši více, než kolik jich denně ze světa odejde. Výjimku tvoří 

rkp. B a T, které jsou v číselném údaji zřejmě později upravené. Podle lat. rkp. C je to však 

obráceně – ze světa odejde o duší více, než kolik se narodí: 

H: 

G:  

C: Una tantum superflua cotidie egreditur, quam nascatur in seculo

V: едина тьчїю избывающїи ѿходещїа ѿ мира 

P: єдина точью ѿ їзлишающих сѧ · ѿ їсходѧщиⷯ їз мира 

U: є  

B: три тⸯмы (= 30 000) 

T: сколко ѿ мира їздететъ столко и в мїръ прїбудетъ 
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Ve čtvrté kapitole Bart nacházíme hned několik číselných údajů, které se týkají 

spoutaného satana. Když ho nechal Ježíš předvést, byl satan držen určitým počtem andělů: 

H: (= 560) 

G:  (= 660) 

C: conpraehensus a sex milia sexaginta angelorum (= 660) 

L: conprehensus a VI. M. LX. IIII. angelis (= 6 064) 

V: дрьжиⷨ шестїю сьть и ·ѯ҃· аггл͠ь (= 660)  

P: держимъ ·х҃· ї ·ѯ҃· тъ а͠нглъ (= 660) 

U: держиⷨ шестью соⷮ аг͠глъ (= 600)  

 

Další číselný údaj se týká satanovy výšky vyjádřené v loktech. Zajímavé je, že rkp. 

VU se drží znění podle řeckého rkp. G, který v předmětu uvádí zájmeno jeho, zatímco rkp. P 

sleduje znění rkp. H, jenž zmiňuje přímo satana v připodobnění drak, had: 

H: (= 1 600) 

G: (= 1 600) 

C: (= 1 900) 

L: longitudo illius vero cubitis D.C. (= 600) 

V: высота его ·х҃· лакть (= 600) 

U: ·ѕ҃· соⷮ лакоⷮ (= 600) 

P: вꙑсота змиꙗ того ·х҃· локоⷮ (= 600) 

 

V loktech je vyjádřena i satanova šířka (rkp. P tento údaj vynechá): 

H: (= 40) 

G: (= 40) 

C: latitudo eius septingenti (= 700) 

L: latitudo eius cubitis CCC (= 300) 

V: тльстотаⷤ его ·зі͠· лакⸯть (= 17) 

U: тоⷧстота єⷢ ·м҃· лакоⷮ (= 40) 

 

Uvedené satanovy rozměry podle řeckých verzí jsou zajímavé z toho hlediska, že jeho 

výška (1600 loktů) je čtyřicetkrát větší než šířka (40 loktů), což poukazuje na jeho 

připodobnění k hadovi či drakovi, zmíněnému v rkp. H. O hadí podobě satana by svědčily 

zároveň i údaje uvedené u slovanských rukopisů. Latinská verze C však udává rozměry 

1900×700, což by svědčilo spíše pro jeho lidskou či jinou zvířecí podobu, stejně jako rozměry 

600×300 uvedené v rukopisu L. 

Z výše uvedených ukázek je patrné, že se slovanský překlad Bart nevyhnul tradičním 

zmatkům provázejícím přepis či překlad číselných údajů. Z ukázek můžeme odvodit pouze 

dílčí charakteristiky dvou slovanských verzí památky, a sice že rkp. P silně tenduje 
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k číselnému zápisu pomocí liter, zatímco rkp. B uvádí výhradně zápis slovní. U ostatních 

rukopisů není jejich směřování tak jednoznačné. U číslovek označujících stovky se setkáváme 

s dvojími zápisy, a to jednak pomocí liter určených právě pro daný počet (100 = р, 600 = х 

atd.), a jednak s jejich slovním rozepisováním. To by mohlo svědčit o variabilních 

preferencích těchto zápisů v různých dobách, v rámci různých skriptorií či u jednotlivých 

písařů. 

 

4.6 Toponyma 

Další lexikální oblastí, v níž běžně docházelo ke zmatkům a mylným interpretacím, byla 

toponyma, případně vlastní jména obecně. Památky často pojednávaly o geograficky 

i chronologicky vzdálených obdobích a slovanští písaři neměli možnost ověřit, jak by měl 

správný zápis daných jmen vypadat, nehledě na skutečnost, že pro přímé účely konkrétních 

textů bývaly tyto údaje spíše okrajové a nepodstatné.  

V Bart se setkáváme s několika zeměpisnými údaji. Na začátku druhé kapitoly ve 

verši B2:1 se apoštolové spolu s Marií vyskytují na místě, jehož název v rukopisech liší (rkp. 

C údaje o místě zcela vynechává): 

H:  

G:   

V: на мѣсте хритирѣ 

P: на мѣсте ритори  

Vzhledem k rozdílnosti všech verzí jsou jakékoliv vývody ohledně tohoto místa čistě 

hypotetické. S určitostí můžeme konstatovat pouze to, že v Novém a Starém zákoně se místa 

zvaná Chritir, Ritor, Chéltura ani podobně jim znějící nevyskytují a stejně tak nejsou ve 

slovnících slovanských jazyků doložena toponyma хритирь či риторь. Můžeme také 

předpokládat, že slovanské rukopisy zde nevycházejí z řeckého rkp. G, protože staroslověnské 

památky subst.  (cherubín) znaly a překládaly jej jako херовимъ, v menší míře pak 

jako adj. херовимьскъ (SJS IV: 768). K předpokladu větší podobnosti slovanských rkp. 

s řeckým zněním H přispívá i užití spojení на мѣсте, analogického k řeckému .  

Další toponymum je uvedené v kap. B3:6, kam Ježíš odvedl apoštoly, aby jim ukázal 

apokalyptickou propast (rkp. C údaje o místě opět vynechává): 

G:   

H: pak   
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V:  

P: на мѣсто зовомоє · херуктиси ї єсть то мѣсто правдꙑ 

U: на горꙋ на мѣсто зовомое херꙋкⸯтисѣї  

Stejně jako ve verši B2:1 nemůžeme z uvedených znění vyvozovat žádné hlubší 

závěry, protože nejsou dohledatelná ani v bibli ani ve slovanských slovnících. Můžeme pouze 

konstatovat, že slovanské rkp. se opět neopírají o řecký rkp. G, který stejně jako ve verši B2:1 

uvádí název místa . 

Ve verši B4:1, uvozujícím čtvrtou kapitolu památky, odvádí Ježíš apoštoly na 

Olivetskou horu, kterou pak ve dvanáctém verši apoštolové opět scházejí, aby jim Ježíš 

ukázal spoutaného Satana. Toto toponymum má v řečtině ustálené znění , 

což uvádějí i oba řecké rukopisy Bart. Archaický slovanský překlad tohoto toponyma je гора 

елеонъ či гора елеоньска(ꙗ), vedle něhož se později objevuje i varianta гора масличьна, doložená 

v korpusu SJS pouze v Nicod v překladu lat. mons Oliveti. Formu gora maslin’ska nacházíme 

také v některých památkách charvátskohlaholské redakce přeložených z latiny, kde se tato 

podoba užívala vedle tradičního spojení gora elion’ska (RCJHR 18: 479–480). V jiných 

slovnících (Srezněvskij I–III, SDRJa, SRJa) není adj. масличьнъ či маслиньнъ v tomto 

významu doloženo. Slovanské rukopisy Bart zachovávají v obou verších tradiční podobu гора 

елеѡньска(ꙗ). 

Poslední toponymum zmiňované ve slovanském překladu Bart se objevuje na začátku 

třetí kapitoly ve verši B3:1. Jedná se o místo, na kterém Ježíš rozmlouvá s apoštoly a nabádá 

je, aby se ho vyptávali na cokoliv, dokud se jim může zjevovat ve své pozemské podobě: 

G: 

H:  

C: Et processit cum eis a montem mambre  

V: изыде сь ными на горѹ маврїи 

P: ї сниде с ними на гору мавриї 

Řecký rkp. G konkrétní název hory vynechává, rkp. H uvádí formu , která je 

zachycena v obou slovanských rukopisech ve formě маврїи. Určitou paralelu k tomuto místu 

by mohlo přinášet Nicod a jeho 14. kapitola Akt Pilátových, kde Ježíš také sedí se svými 

učedníky na hoře Mamilch/Mambéch/Malék/Mofék/Momfé (takto v řec. rukopisech, viz Dus 

2006: 337), promlouvá k apoštolům, aby šířili zvěst, a během tohoto promlouvání je vzat do 

nebe. V jedné z latinských verzí památky je doložena i stejná podoba místa, jež se v Bart 
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objevuje v lat. rkp. C, tedy Mambre, což je podle knihy Genesis místo setkání Boha 

s Abrahámem. Ve slovanských parimejnících je toto místo doloženo v překladu мамьбриꙗ 

(SJS II: 185). Zůstává tak otázkou, zda latinský překladatel Bart užil toponyma Mambre 

s přihlédnutím ke zmiňované knize Genesis, či název místa připodobnil tematicky blízkému 

znění podle Nicod. Latinské rukopisy Nicod dále zachycují ještě podoby Manbre, Malech, 

Amalech (Dus 2006: 337) či biblické mons Oliveti, které je doloženo i ve slovanském 

překladu Nicod z latinské předlohy jako гора маслиньна či масличьна (Vaillant 1968: 38–39). 

Co se týče slovanských rukopisů Bart, můžeme zde s určitostí stanovit, že se svým překladem 

маврїи/мавриї navazují na znění řeckého rkp. H.  

 

 

***** 

 

Na základě všestranného lexikologického rozboru slovanského překladu Bart můžeme 

konstatovat, že se v rukopisech vedle sebe objevují jak prvky archaické, tak zároveň i prvky 

novější, jež bývají kladeny do souvislosti s preslavskou literární školou. Na některých místech 

se stejné varianty nacházejí ve všech rukopisech zároveň, avšak na jiných místech se v části 

rukopisů může objevovat varianta archaická, zatímco ve zbývajících verzích se vyskytuje 

forma inovovaná. Z obecného hlediska je přirozenější nahrazování archaických lexémů 

výrazy novějšími, které jsou v daném geografickém, kulturním i sociálním prostředí 

rozšířenější a srozumitelnější. Zároveň však musíme mít na zřeteli, že ve staroslověnských 

a církevněslovanských rukopisech často docházelo k záměrné archaizaci textů, aby byla 

zdůrazněna jejich starobylost a význačnost. Přesto se domníváme, že uvedená koexistence 

archaismů i preslavismů může vypovídat o tom, že slovanský překlad Bart byl 

pravděpodobně pořízen již na počátku 10. století, kdy se archaismy vedle nově zaváděných 

preslavských inovací ještě běžně užívaly, jak ukázala E. Bláhová v recenzi na vydání Výkladu 

na evangelia Konstantina Preslavského (Bláhová 2014). Stejně tak ale přichází v úvahu 

i varianta, že překlad mohl být pořízen později v průběhu 10. století v jednom z písařských 

center preslavské školy, které dodržovalo vlastní pravidla ohledně užívání archaismů 

a preslavismů. 
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5 Morfologie a syntax 

 

Z morfologického ani syntaktického hlediska nevybočuje slovanský překlad Bart 

ze zavedených staroslověnských, resp. církevněslovanských norem. Protože se navíc jedná 

o překladovou památku, jsou zde patrné tendence k věrnému napodobování gramatických 

prvků jazyka předlohy, tedy řečtiny. I v rámci této kapitoly musíme mít na zřeteli, že se 

dochované slovanské rukopisy od sebe v jednotlivostech odlišují, a aby tak byl morfologický 

a syntaktický rozbor úplný, museli bychom statisticky analyzovat každý z těchto rukopisů 

zvlášť. Z hlediska této práce však nepovažujeme takovou analýzu za nutnou, a proto se zde 

zaměříme pouze na několik vybraných morfologických a syntaktických jevů. 

K archaickým morfologickým staroslověnským tvarům patří duál, který je v Bart 

doložen hned několikrát. Duálovou formu tak nacházíme čtyřikrát ve spojeních se subst. рѫка, 

a to ve verši B1:17 jako lokál вь рѹкѹ моѥю (DVBT) za řec. (H), a dále 

v akuzativu възвыⷣже рѹцѣ (VP) z verše B2:13 za řec.  (HG). Z dalších 

dvou dokladů je patrné, že k odstraňování duálu směřuje rkp. P:  

B1:27 (v rkp. H verš chybí) 

CL: de manibus eius 

VB: из рѹкꙋ его 

P: їз руки єго 

T: ѿ рукꙋ его 

B2:15 

HG:  

C: non habebat in manibus suis 

V: вь рѹкꙋ своею не имѣꙗше 

P: не їмѣѧ в руцѣ своєї 

 

Ačkoliv je ve verši B2:15 v rkp. P duál odstraněn, přesto je v této verzi lépe zachován 

slovosled obou řeckých verzí památky.  

Typický duálový tvar se objevuje také u dvou výskytů substantivа око, a to v biblickém 

citátu Ps 121:1 ve verši B2:9: възⸯведѡⷯ ѡч͠и мои podle rkp. VP ( G) 

a dále v popisu ďábla ve verši B4:13: ꙭч͠и его ꙗко искры podle V a ѡчи же єго ꙗⷦ їскриє podle P 

( HG). 
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Duálové tvary, které se netýkají párových tělesných orgánů, nacházíme v textu pouze 

tři. Jednou ve spojení s číslovkou оба ve verši B4:3, v němž se jednotlivé jazykové verze 

památky částečně odlišují:  

H:  

G:  

C: precepit illis duobus lucere eis 

V: повелѣ г҃ь ѡбѣма свѣтилѡма сїати  

P: повелѣ ѡбѣма свѣтилома свѣтиⷮ 

a dále dvakrát v rozmluvách ďábla se ztělesněným peklem ve verších B1:16 a B1:18, 

kde se slovesné duálové tvary týkají přímo těchto dvou postav. V obou verších se však užití 

duálu ve slovanských rukopisech liší: 

B1:16 (bez paralely v textologicky odlišných zněních H a C): 

V: да того имѣве и приведѣве 

P: прр͠ка того їмеве · ї приведемъ єго сѣмо 

B1:18 

H:  

V: ѹтврьдывѣ врата и ѹкрѣпы вѣрее свое 

P: ѹтвердивѣ врата ї ѹкрѣпивѣ вереⷽ своꙗ 

Ve slovanském překladu Bart jsou zastoupeny všechny typy staroslověnských 

participií, a to v jejich aktivních i pasívních formách. V užívání těchto participií nenacházíme 

výraznější odchylky od klasických staroslověnských norem.  

Z jednoduchých minulých časů se v Bart objevují formy imperfekta a aoristu 

sigmatického staršího a mladšího. Složené perfektum tvořené pomocí participia perf. act. 

nacházíme pouze na čtyřech místech v první kapitole památky. K jednomu z těchto dokladů 

nemáme řeckou předlohu – ve verši B1:26 nacházíme perf. видѣль еси v rkp. VPB, zatímco 

rkp. T uvádí aorist видеша. Ve všech slovanských rukopisech se perfektum objevuje dvakrát, 

a to za řecký aorist: B1:8  H – видѣль еси VDPUBT, B1:22 H – изволиль еси 

VDPBT. V posledním dokladu z verše B1:7 pak nejsou rkp. jednotné:  

H:  

C: ubi fuisti profectus de cruce 

D: камо ѿходии-сь кртⷭа 

V: како еси ѿходиль  

P: камо ѿїде со кртаⷭ 
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U: кам ѿходиши со кртⷭа  

B: како ѿходиⷧ  

T: какѡ еси съ креста схѡдилъ 

Je obtížné stanovit, který z uvedených tvarů se vyskytoval v původním překladu 

památky. Můžeme však předpokládat, že se jednalo nejspíše o tvar slovesa оходити, který je 

zastoupen celkem čtyřikrát (rkp. VDUB), zatímco отити se objevuje pouze v rkp. P a съходити 

jen v T. Zároveň nelze vyloučit, že původní forma zde byla 2sg. aoristu оходи (rkp. D), která 

byla později v důsledku homonymie s formou pro 3. osobu nahrazena perfektem (rkp. VBT; 

viz též MacRobert 2013: 389). V případě rkp. B by forma zápisu ptc. perf. act. mohla také 

svědčit pro původní aorist, k němuž bylo později v ruském prostředí pro zpřesnění připsáno 

nadřádkové л. V případě rkp. U pak písař mohl formu 2sg. aoristu odstranit prézentem, což 

v rámci staroslověnských památek také není neobvyklý jev. 

Kromě uvedeného dokladu z rkp. B nacházíme perfektum bez pomocného slovesa ve 

slovanských rukopisech Bart pouze dvakrát, a to v nadpise památky podle rkp. T: како гдⷭи на 

кр͠есте былъ и како во адъ схѡдилъ. Tento rukopis však pochází z 18. stol., kdy byly nesložené 

tvary perfekta již normou (Leška 2003: 285).  

Syntaktický rozbor slovanských památek staršího období by se v první řadě neměl 

obejít bez přehledu starobylých konstrukcí dativu absolutního. Ten v Bart nacházíme pětkrát, 

leč v žádném z těchto dokladů není užit ve všech slovanských rukopisech zároveň. 

Dativ absolutní se tak objevuje např. v rkp. VB ve verši B1:1 na místě, ve kterém se 

slovanské rukopisy významně textologicky liší (viz zde s. 39–40), přičemž právě rkp. VB zde 

představují později upravené znění, jež nemá opory v žádných jiných verzích památky. Dativ 

absolutní nacházíme dále ve verši B1:35 v rkp. P (rkp. U pasáž vynechává): 

H: 

G:  

C: Et haec dicens. dedit eis pacem. et invisum factus est ab eis

V: и по семь іс҃ давь емꙋ мирь и невидымь бꙑсть ѿ него 

P: таⷦ гл͠щю єму дасть имъ мирь ї невиди  

B: посеⷨ иїс͠ъ даⷡ ему миръ ї невидимъ быⷭть оⷮ него 

T: ї гла͠ше семꙋ миръ давъ ї неведимъ бысть 

Rkp. P zde sleduje genitiv absolutní z řeckých verzí. Pravděpodobně tak na tomto 

místě představuje původní znění překladu, zatímco rkp. VBT jsou později upravené. Další 

doklad dativu absolutního se objevuje na začátku verše B2:4, který je vynechán v rkp. P: 
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H: 

G:  

C: Illi vero contendentibus adpropinquabat bartholomeus 

V: вⸯсѣмⸯ же боещи се приближити се 

Zajímavý prvek nacházíme v dativu absolutním ve verši B2:22, který uzavírá Mariino 

vyprávění o zjevení boha v chrámu: 

HG:  

C: Et haec dicente beata maria 

V: се же гл͠ющїи еи 

P: и се гл͠щю єи 

V rkp. P se objevuje tvar гл͠щю, který na první pohled nekoresponduje se 

zájmenným dativem sg. єи. Pravděpodobně se však jedná o dativ sg. m., který navazuje na 

promluvu boha, jež se v Mariině vyprávění objevuje jako poslední přímá řeč, tedy ve smyslu 

a když takto mluvil k ní. 

Ve verši B4:10 se pak dativ absolutní nachází v obou slovanských verzích, které zde 

sledují řecký rkp. H s přímým uvedením Bartolomějova jména (rkp.L je na tomto místě 

zkrácen): 

H:  

G:  

C: Haec autem eo dicente. 

V: и тако гл͠ющю варⸯѳоломѣю 

P: таⷦ гл͠щю валъфромѣю 

Ze zajímavých prvků pádové syntaxe zde můžeme zmínit konkurenci v užívání 

genitivu adnominálního proti dativu. Ve slovanských rukopisech Bart jsou zastoupeny obě 

varianty zhruba ve stejné míře. V rámci jednotlivých rukopisů však na některých místech 

dochází k variantám, jako např. ve verši B1:27, v němž rkp. VBT uvádějí genitiv a rkp. P dativ 

(na tomto místě nemáme k dispozici ani jednu řeckou verzi památky a lat. rkp. C a L uvádějí 

upravená znění):  

C: in testimonium 

L: propter testimonium meum 

V: въ послꙋшьствоо (!) сн͠овь иісл͠евь 

P: в послушество сн͠мъ из͠дрлвмъ 

B: с͠ноⷡ иⷥр͠аил 

T: въ послꙋшествѡ сн͠овъ їсл͠евыхъ 
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Rukopisy se dále rozcházejí ve spojení ц(ѣс)ар҄ь славꙑ, které se v textu objevuje 

celkem třikrát, avšak ani k jednomu z těchto míst nemáme k dispozici řeckou předlohu (viz 

též rozbor biblických citátů zde na s. 58–60). Ve verších B1:11 a B1:12 se ve všech 

rukopisech objevuje genitivní podoba ц(ѣс)ар҄ь славꙑ, avšak ve verši B1:15 je genitiv uveden 

v rkp. DPUB, zatímco rkp. V zachycuje dativní spojení ц(ѣс)ар҄ь славѣ; rkp. T se omezuje na 

samotné subst. цар҄ь.  

Další varianty nacházíme ve verši B1:13, kde je genitivní konstrukce вышнꙗго 

(opět bez dostupné řecké předlohy) uvedena v rkp. VDB kdežto ve verzích PU se objevuje 

dativní vazba глаⷭ вꙑшнему (rkp. T uvádí koruptelu выше его). S podobným spojením se 

setkáváme ve verši B4:4, v němž jsou však slovanské rukopisy VP jednotné a shodně uvádějí 

genitivní formu црк͠ви еси вышнꙗго. 

Zajímavé různočtení nacházíme také ve verši B1:17, v němž řecká verze H i lat. rkp. C 

podávají textologicky odlišná znění a dativní konstrukci uvádějí rkp. PU: 

D: кто ѥⷭ прⷪркьь (!) побѣжаⷣѥи · ѥноⷯ или правиⷣви писатель 

V: кто еⷭ ѿ пррⷪокь повѣжьⷣ ми енѡхⸯ ли правдѣвеиши писате 

P: хто (!) єсть ѿ прр͠къ повѣжь ми єнох ли правдѣ писатель  

U: кто еⷭ ѿ прⷪроⷦ повѣжⸯ ми енох ли правⷣе писатеⷧ 

B: ктѡ есть ѿ пророкъ еноⷯ ли правдивѣиши писатеⷧ 

T: ктѡ сеи есть ѿ пророкъ прихѡдяи енохъ бѡ праведнеиши писатель 

Označení Henocha jako písaře spravedlnosti má původ ve 12. verši První knihy 

Henochovy, v řeckém znění (Flemming – 

Radermacher 1901: 34). Zajímavé je i samotné substantivum писатель, které se v korpusu SJS 

nenachází, avšak slovník Srezněvského jej dokládá ve 13 slovech Řehoře Naziánského 

(Srezněvskij II: 935), památce, jejíž některé části vycházejí ze staroslověnského protografu, 

zatímco jiné části představují překlad preslavský (Moldovan 2013: 14)
41

.  

Ve slovanských i řeckých verzích památky je velmi různorodé uvozování přímých 

řečí. Přesné zachování všech komponentů pasáže není z textologického ani dějového hlediska 

důležité, a proto mohli písaři v průběhu přepisování pociťovat určitou volnost a upravovat je 

podle vlastního uvážení, aby se např. často neopakoval původce či adresát promluvy apod.  

                                                 
41

 Subst.  je podle ŘSI doloženo slovanskými paralelami кън҄игъчии, кън҄ижьникъ, кънигꙑ, кънѧѕь 
a zároveň jako chybné фарисѣи (ŘSI I: 518–519). Kromě toho je v Slepč doloženo subst. письць ve spojení 

с‹вѧ›т‹ꙑ›хъ нотареи писець za řec.  a dále také скорописьць za řec.  

v Ps 44:2 v Pog a Slepč-Plov, zatímco Sin dokládá variantu ѩдропишьць a Bon, Lob a Par participiální spojení 

ѩдро пишѧ. 
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Variabilita slovanských verzí je patrná např. ve verše B1:30, v němž jsou uvedeny 

hned dvě promluvy: 

H:  

G:

C: Dicit ei bartholomeus ... Dicit ei ihesus 

L: Bartholomeus dixit ... Dixit Iesus 

V: и реⷱ варⸯѳолѡмѣи ... и реⷱ емꙋ іс҃ 

P: и реⷱ валъфромѣї ... ї реⷱ їсъ 

U: ѿвещав же варⸯѳоломѣи и рече ... и реⷱ емꙋ  

B: ї рече варѳоломѣи  ... їи͠съ же рече єму 

T: варфаломеи же рече ... їи͠съ же рече 

Můžeme zde předpokládat, že v první části zachovává původní znění slovanského 

překladu rkp. U, který jako jediný přesně sleduje řecký rkp. H včetně slovesa отъвѣщати / 

. Ve druhé části se pak řeckému rkp. H slovosledně podobá rkp. V a částečně 

také U, v němž však byl původní nominativ исѹсъ později nahrazen apelativem господь.  

Z hlediska uvozovacích vět je zajímavé postavení druhého objektu, který se může 

objevovat v předložkové i bezpředložkové podobě (рече ѥмѹ × рече къ нѥмѹ). 

Staroslověnštině je v tomto případě bližší bezpředložková varianta, zatímco formy 

s předložkou bývají užívány v přímé návaznosti na řecké předlohy s prepozicí , takže je 

můžeme považovat spíše za knižní vazby (Herodes 1963: 352).  

V Bart se setkáváme s formami předložkovými i bezpředložkovými, přičemž 

převyšuje počet bezpředložkových, a na některých místech si obě formy konkurují i v rámci 

jednotlivých rukopisů. Variabilitu slovanských verzí můžeme ilustrovat na počátku verše 

B1:22, který není obsažen v rkp. UT: 

H:  

C: Et respondens ihesus dixit ... Dixit ad adam 

L: Ait ei Iesus ... Dixi ei 

D: ѿвещавь іс͠ь ре и рѣхь ѥмѹ 

V: реⷱ іс҃ ... и рекѡⷯ къ немꙋ 

P: ї реⷱ їсъⷭ ... ї рѣхъ єму 

B: ї рече ему иїс͠ъ ... ї рекоⷯ к нему 

V první části bylo pravděpodobně původně obsaženo i sloveso отъвѣщати podle 

rkp. D, analogické k řeckému  a lat. respondeo (C). Ve druhé části je předložka 
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doložena pouze v lat. rkp. C a ve slovanských verzích VB, zatímco ostatní rukopisy uvádějí 

variantu předložkovou. 

Zajímavé jsou také dva doklady, kdy je bezpředložková varianta uvedena v řecké 

verzi, zatímco ve slovanské nacházíme předložkovou. Nacházíme je v následujících dva 

verších:  

B2:7 

H:

G:  

C: Ipsa vero dixit ad petrum 

V: ѡна же реⷱ къ петровы 

P: ѡна же реⷱ к петрови 

B4:2: 

HG:   

C: Dixit vero petrus ad mariam 

V: гл͠ааше петрь къ марїи 

P: ї ре къ мр͠ьи 

Samozřejmě zde přichází v úvahu také možnost, že předložka v přímé řecké předloze 

obsažena byla (viz její výskyt v rkp. C), avšak námi známé rukopisy H a G ji neuvádějí. 

 

 

***** 

 

Uvedený výběr morfologických a syntaktických prvků slovanského překladu Bart 

nepovažujeme za vyčerpávající. Zároveň se však domníváme, že tento výběr dostatečně 

názorně ilustruje prolínání archaické jazykové vrstvy s pozdějšími inovacemi spojených 

s preslavskou literární školou. Jak jsme však již zmínili v úvodu této kapitoly, pro podrobnější 

rozbor by v tomto ohledu bylo potřeba sestavit morfologická a syntaktická paradigmata pro 

každý slovanský rukopis zvlášť, a tato paradigmata následně porovnat mezi sebou a případně 

i s dalšími památkami, jejichž původ bývá kladen do stejného místa a období. 
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Závěr 

 

Bartolomějovo evangelium představuje památku, která svým obsahem a formou nijak 

nevybočuje z řady dalších novozákonních apokryfů. Jakožto klasický erotapokritický spis je 

psána jednoduchým stylem, takže jsou všechny její dochované jazykové verze přehledné 

a srozumitelné. 

Do slovanštiny byl přeložen pouze text památky v rozsahu veršů B1:1–B4:13, který 

končí popisem spoutaného satana. Na základě dochovaných rukopisů lze dnes jen obtížně 

odpovědět na otázku, proč nebyly přeloženy i zbývající části. Ačkoliv byl žánr apokryfní 

literatury ve slovanském prostředí velmi oblíbený, dosud nevíme nic bližšího ani o účelech, 

ke kterým měly tyto texty sloužit, tedy zda byly určeny pro soukromou četbu, výuku mnichů 

v klášterech či zda byly užívány k jiným účelům.  

Jakýkoliv rozbor dochovaných rukopisů s textem Bart ztěžuje skutečnost, že jeden 

z řeckých rukopisů neobsahuje podstatnou část první kapitoly (G), zatímco druhý rukopis je 

na mnoha místech porušen (H). Obě tyto verze se od sebe navíc často liší. Podobná situace se 

opakuje i u verzí latinských, kdy rkp. C obsahuje celý text památky včetně pozdějších 

doplňků, avšak v rkp. L nacházíme pouze fragmenty, které se od znění rkp. C 

v jednotlivostech odlišují. I přes tyto nedostatky se nám podařilo prokázat, že slovanský 

překlad byl pořízen z řecké předlohy a že případné shody tohoto znění s latinskými rukopisy 

pramení ze skutečnosti, že tyto latinské verze zachycují znění nedochované řecké předlohy 

slovanského překladu na daných místech lépe než oba dostupné rukopisy řecké.  

Překladatel apokryfu do slovanštiny se pevně držel řecké předlohy a nepokoušel se 

znění památky výraznějším způsobem stylizovat či jinak upravovat. Z tohoto hlediska tak 

Bart zcela zapadá do širší skupiny staroslověnských a církevněslovanských památek, které 

jsou psány jednoduchým jazykem bez zvláštních lexikálních, morfologických či 

syntaktických zvláštností. Porovnání slovanských verzí s oběma dostupnými rukopisy 

řeckými dále ukázalo, že se z textologického hlediska nemůžeme spoléhat pouze na jeden 

řecký rukopis, ale že je třeba přihlížet k oběma dochovaným verzím textu, protože se na 

odlišných místech v rámci řeckých rukopisů přiklánějí slovanské verze tu k jednomu, tu ke 

druhému řeckému znění památky. V úvahu přichází také možnost, že překladatel mohl mít 

k dispozici ne jeden, ale dva řecké rukopisy s textem památky, které byly podobné nám 

známým verzím, a z jejich znění vytvořil určitou syntézu. 
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Dochované slovanské rukopisy vznikly v různých jazykových prostředích a v různých 

obdobích. Nejstarší rukopis pochází z konce 14. stol. (D), nejmladší pak ze století 18. (T). 

Z hlediska ortografie se ve slovanských rukopisech neobjevují výraznější odchylky od úzů 

typických pro ruskou, respektive srbskou redakci církevní slovanštiny. V ruských rukopisech 

zároveň nenacházíme ani výraznější nářeční prvky, které by mohly zpřesnit oblast jejich 

vzniku. U konkrétních srbských opisů můžeme stanovit pravopisné školy, v nichž byly 

rukopisy sepsány – verze D zachycuje prvky rašského pravopisu, zatímco mladší rkp. V prvky 

pravopisu resavského.  

Rukopisy jsme porovnali také z hlediska obsahu sborníků, jichž jsou součástí. 

Obvykle se jedná o sborníky smíšeného obsahu, kde se vedle sebe nacházejí texty 

hagiografické, apokryfní, liturgické, poučné či homiletické, avšak výrazná pojítka jsme mezi 

nimi nenašli. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří rukopisy V a B, které jsou si ze všech 

dochovaných rukopisů zároveň i nejbližší a sborníky, do nichž jsou tyto rukopisy začleněny, 

obsahují kromě Bart i další čtyři společné památky. Zcela stranou v tomto ohledu stojí 

sborník s fragmentárním latinským rukopisem L, který kromě Bart obsahuje výhradně 

právnicky zaměřené texty.  

Jako památka popisující události ze života Ježíše Krista a Panny Marie je text Bart 

naplněn řadou biblických citátů či parafrází míst ze Starého a Nového zákona. Na základě 

porovnání znění těchto přímých citátů a parafrází jsme dospěli k závěru, že slovanský 

překladatel pocházel z prostředí, kde byla rozšířena preslavská redakce staroslověnského 

překladu biblických knih, ale kde bylo zároveň stále známé i archaické znění tohoto překladu. 

Prolínání archaických a preslavských prvků se prolíná celým textem, a to jak v lexikální 

oblasti, tak i v morfologii a syntaxi.  

Na základě všestranného rozboru jsme se pokusili dokázat, že archetyp slovanského 

překladu Bart byl pořízen v Bulharsku v 10. století, resp. před rokem 970, a to velmi 

pravděpodobně v prostředí spjatém s již zmíněnou preslavskou literární školou. Protože se 

však v textu objevují i prvky starobylé, pokusíme se vyslovit dva možné závěry, které by 

uvedenou dataci mohly více zpřesnit. Překlad tak mohl vzniknout již na začátku 10. století, 

kdy nebyly archaismy z textů ještě plně odstraňovány a na některých místech nahrazovány 

preslavskými inovacemi, nebo byl pořízen v průběhu 10. století v jednom z písařských center, 

které mělo ohledně užívání archaismů a preslavismů svá specifická pravidla. Protože však 

stále ještě nebyla stanovena přesná role preslavismů a jejich funkce v rámci širšího 

slovanského kontextu, necháváme otázku přesnější datace otevřenou. Ať tak či onak, z 
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jazykového, lexikálního ani extralingvistického pohledu nám dochované slovanské rukopisy 

nedávají důvod pochybovat o tom, že překlad byl s největší pravděpodobností pořízen právě 

v Bulharsku v 10. století.  

Cesty, kterými se rukopisy šířily ve slovanském prostředí, můžeme ilustrovat na 

následujícím schématu: 

 

 

Nelze vyloučit, že slovanský překlad Bart mohl být součástí rozsáhlé bulharské carské 

knihovny, která byla po obsazení Preslavi byzantským císařem Janem I. Tzimiskem v letech 

970–972 zabrána a přesunuta nejprve do Konstantinopole a odtud pak do Kyjevské Rusi, a to 

pravděpodobně jako věno princezny Anny k jejímu sňatku s knížetem Vladimírem. Na ruské 

půdě se apokryf těšil velké oblibě, stejně jako řada dalších bulharských památek staršího 

období.  

Na základě dochovaných rukopisů jsme stanovili dvě textologické linie (redakce), 

kterými se apokryf ve slovanském prostředí šířil. První linie se příliš neliší od hyparchetypu 

v té podobě, v níž se pravděpodobně v ruském prostředí objevil (označeno jako 

hyparchetyp I). Do této linie patří ruské rukopisy P (poč. 15. stol.), U (1602) a T (18. stol.) 

a také srbský rukopis D (konec 14. stol.), který byl přepsán srbským písařem z ruského 

protografu. Z ruského hyparchetypu I byl odvozen i rukopis, který ve schématu označujeme 

jako hyparchetyp II a z něhož byla přímo odvozena srbská verze V (16. stol.) a ruský rkp. B 
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(17./18. stol.). V tomto hyparchetypu již byla památka oproti hyparchetypu I nějakým 

způsobem rozdělena, což mělo za následek změnu pořadí kapitol v rkp. V, které jsou navíc 

proloženy jiným textem, a zachování pouze první kapitoly v rkp. B. 

Ve slovanském prostředí kolovala památka ve dvou verzích, a to jednak ve své plné 

podobě, tedy s textem v rozsahu veršů B1:1–B4:13 (rkp. VP a zároveň U, který však byl 

výrazně zkracován), a dále v rozsahu pouze první kapitoly památky (rkp. B a T). Rkp. D, který 

končí veršem B1:23, přičemž zbývající část sborníku je ztracena, pravděpodobně také 

obsahoval celý text památky, o čemž by mohlo svědčit stejné znění nadpisu jako v rkp. VP. 

Slovanské verze obsahující pouze první kapitolu památky, tedy B a T, netvoří společnou 

samostatnou redakci textu, ale byly zkráceny nezávisle na sobě, a sice rkp. T z původního 

ruského hyparchetypu I, zatímco rkp. B z hyparchetypu II. K tomuto zkrácení mohlo dojít 

z toho důvodu, že první kapitola památky tvoří ucelený text se zajímavou tematikou Kristova 

sestupu do pekla, která byla ve slovanském prostředí velmi populární, takže zbývající kapitoly 

památky nemusely být pro písaře až tolik atraktivní. 

 

Domníváme se, že závěry vyřčené v této práci by nebyly ovlivněny případným 

nalezením dalších slovanských rukopisů s textem památky. Naopak by takové rukopisy byly 

žádoucí pro další rozbory, a to zejména v kapitolách 2–4, které jsou nyní plně dostupné pouze 

ve dvou slovanských rukopisech, jež se od sebe na četných místech liší.  

Primárním úkolem do budoucna pro nás je získání rukopisu, o jehož existenci víme již 

nyní, a sice řeckého rukopisu z knihovny v Benátkách, který by mohl přinést zajímavou 

paralelu k dostupným řeckým verzím H a G. 
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Seznam zkratek 

Zkratky citovaných památek 

LXX – Septuaginta 

NZ – řecký Nový zákon 

Vulg – Vulgáta 

 

As – Assemaniho evangeliář 

Bart – Bartolomějovo evangelium 

Ben – Život Benediktův 

Bes – Besědy na evangelije 

Bon – Boloňský žaltář 

Clem – Chersonská legenda 

Cloz – Clozův sborník 

Crk – Crkolezský apoštol 

Čud – Čudovský Nový zákon 

Dim – Dimitrijův žaltář 

Dobr – Dobrilovo evangelium 

Euch – Sinajské euchologium 

Grig – Grigorovičův parimejník 

Hilf – Hilferdingův apoštol 

Hom – Homílie na Zvěstování Panny 

Marie 

Hval – Hvalův sborník 

Christ – Christinopolský apoštol 

Jurj – Jurjevské evangelium  

Karp – Karpinský apoštol 

Kij – Kyjevské listy 

Lob – Lobkovický žaltář 

Lobk – Lobkovův parimejník 

Mak – Makedonský apoštol 

Mar – Mariinské evangelium 

Meth – Život Metodějův 

Napis – Napisanije o pravěj věre 

Nicod – Nikodémovo evangelium 

Nik – Nikoľského evangelium 

Nom – Nomokánon 

Ochr – Ochridský apoštol 

Ostr – Ostromirovo evangelium 

Par – Pařížšký žaltář 

Pog – Pogodinův žaltář 

Progl – Proglas k evangeliu 

Ryl – Rylské zlomky 

Sav – Savvina kniga 

Sin – Sinajský žaltář 

SinN – nově nalezená část Sinajského 

žaltáře 

Slepč – Slepčenský apoštol 

Supr – Supraslský sborník 

Šiš – Šišatovacký apoštol 

Tolst – Tolstovský apoštol 

Treťj – Treťjakovské evangelium 

Trn – Trnovské evangelium 

Vat – Vatikánské evangelium 

VencNik – Druhá staroslověnská legenda o 

sv. Václavu 

Vit – Život sv. Víta 

Zach – Zachariův parimejník 

Zogr – Zografské evangelium 

 

Zkratky biblických knih 

 

A – Skutky apoštolské 

Ap – Apokalypsa 

1C – 1. list Korintským 

2C – 2. list Korintským 

Dt – Deuteronomium 

Ex – Exodus 

Gn – Genesis 

Hb – List Židům 
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Is – Izajáš 

J – Janovo evangelium 

Jl – Joel 

Job – Job 

Jud – List Judův 

L – Lukášovo evangelium 

Mc – Markovo evangelium 

Mt – Matoušovo evangelium 

Pr – Proverbia 

Ps – Žalmy 

R – List Římanům 

3Rg – 3. kniha Královská 

Ru – Rut 

1T – 1. list Timoteovi 

Sap – Kniha moudrosti 
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Přílohy 

Synoptická tabulka – slovanské rukopisy 

 D V P U B T 

tit 

ad 1 

199a7–9 276a19–20 136b7–8 287a12 77b1–2 91b4–6; 

97b12–14 

1:1 
199a10–13 276b1–3 136b9–13 287a13–14 77b3–4 91b7–11; 

97b15 

1:2 199a14–16 - 136b13–15 287a14–16 - 91b11–13 

1:3 
199a16–20 276b3–6  136b16–

137a2 

287a16–18  77b4–5 - 

1:4 
199a20–

199b2 

276b7–8 137a2–4 287a18–19 77b6–7 - 

1:5 
199b2–5 276b9–13 137a5–8 287a19–

287b1 

77b7–9 - 

1:6 199b6–12 276b14–19 137a8–16 287b1 77b9–12 91b13–19 

1:7 
199b12–17 276b20–

277a4 

137a16–

137b3 

287b1–2 77b12–14 91b19–92a1 

1:8 
199b17–

200a1 

277a5–10 137b3–9 287b2–5 77b14–16 92a1–4 

1:9 200a2–5 277a10–13 137b9–13 287b5–7 77b17–19 92a4–7 

1:10 200a5–8 277a13–16 - - 77b19–20 92a7–8 

1:11 
200a8–17 277a16–

277b5 

137b13–

138a5 

287b7–11 77b20–78a4 92a9–14 

1:12 200a18–19 277b5–6 138a5–7 287b12 78a4–5 92a14–15 

1:13 
200a20–

200b3 

277b7–10 138a8–12 287b13–15 78a5–7 92a16–19 

1:14 200b3–6 277b11–12 138a12–15 287b15–16 78a7–8 92a19–20 

1:15 
200b6–13 277b13–20 138a15–

138b2  

287b17–20 78a9–13 92a20–92b4 

1:16 
200b13–18 277b20–

278a4 

138b2–8 287b20–

288a1 

78a14–16 92b4–6 

1:17 
200b18–

201a7 

278a4–12 138b8–18 288a1–6 78a16–21 92b7–13 

1:18 
201a7–11 278a12–15 138b18–

139a3 

288a7–8 78a22–78b1 92b13–14 

1:19 201a12–17 278a15–19 139a4–8 288a8–11 78b1–4 92b14–20 

1:20 
201a17–

201b3 

278a20–

278b4 

139a8–15 288a11–14 78b4–7 92b20–93a3 

1:21 
201b3–11 278b4–11 139a15–

139b4 

- 78b7–11 93a4–8 

1:22 201b11–18 278b11–16 139b4–12 - 78b11–14 93a8–12 

1:23 201b18–20 278b16–19 139b12–15 - 78b15–16 93a12–13 

1:24 
- 278b19–

279a3 

139b16–20 - 78b16–19 93a14–16 

1:25 - 279a3–7 140a1–6 - 78b19–79a1 93a17–20 

1:26 - 279a7–16 140a7–16 - 79a1–4 93a20–23 

1:27 
- 279a16–

279b2 

140a16–

140b3 

- 79a4–11 93a23–93b2 

1:28 - 279b3–6 140b3–7 - 79a11–13 93b2–4 
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 D V P U B T 

1:29 - 279b6–10 140b7–12 - 79a13–16 93b4–7 

1:30 - 279b10–13 140b12–15 288a14–16 79a16–18 93b7–8 

1:31 
- 279b13–19 140b15–

141a3 

- 79a18–79b2 93b8–11 

1:32/

33 

- 279b19–

280a3 

141a3–7 288a16–19 79b2–5 93b11–14 

1:34 - 280a3–6 141a8–12 288a19–21 79b5–6 93b14–16 

1:35 - 280a7–8 141a12–14 - 79b6–8 93b16–17 

 

 V P 

tit 

ad 2 

259a18–19 - 

2:1 259a20–259b1 141a15–16 

2:2 259b1–8 141a16–141b4 

2:3 259b8–13 - 

2:4 259b13–19 141b4–12 

2:5 259b20–260a3 141b14–17 

2:6 260a3–7 141b17–142a1 

2:7 260a7–12 142a1–9 

2:8 260a13–16 142a9–13 

2:9 260a17–260b1 142a13–20 

2:10 260b2 - 

2:11 260b2–4 142a20–142b2 

2:12 260b4–7 142b2–5 

2:13 260b7–261a15 142b5–1 

2:14 261a15–16 143b1–3 

2:15 261a16–261b2 143b4–12 

2:16 261b2–5 143b12–16 

2:17 261b5–8 143b17–144a1 

2:18 261b8–13 144a2–12 

2:19 261b13–18 144a12–18 

2:20 261b20–262a3 144a18–144b5 

2:21 262a3–4 144b5–7 

2:22 262a5–11 144b7–16 

 

 V P U 

3:1 262a12–13 144b16–18 - 

3:2 262a13–15 144b18–20 - 

3:3 262a15–20 144b20–145a5 - 

3:4 262a20–262b2 145a6–8 288a21–288b1 

3:5 262b2–6 145a8–12 288b1–3 

3:6 262b6–8 145a13–15 288b3–4 

3:7 262b8–10 145a16–19 288b4–5 

3:8 262b11 145a19–20 288b5 

3:9 262b12–15 145b1–5 288b5–8 
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 V P U 

4:1 262b15–17 145b5–7 - 

4:2 262b17–263a1 145b7–11 - 

4:3 263a1–4 145b11–14 - 

4:4 263a4–5 145b14–16 - 

4:5 263a5–263b3 145b16–146a17 - 

4:6 263b4–8 146a18–146b4 - 

4:7 263b9–14 146b4–12 288b8–10 

4:8 263b14–17 146b12–14 288b11–12 

4:9 263b17–264a10 146b15–147a6 288b12–13 

4:10 264a11–17 147a6–13 - 

4:11 264a17–18 147a13–14 - 

4:12 264a18–264b5 147a15–147b3 288b13–16 

4:13 264b5–12 147b3–11 288b16–21 

 

Synoptická tabulka – řecké a latinské rukopisy 

 

+ : verš je v rukopise obsažen; (+) : část verše chybí; - : chybí celý verš 

 
 

 H G C L 

tit ad 1 - - - - 

1:1 + - + - 

1:2 + - + - 

1:3 - - + - 

1:4 + - + - 

1:5 + - + - 

1:6 + - + - 

1:7 + - + - 

1:8 + - + - 

1:9 + - + - 

1:10 + - + - 

1:11 + - + - 

1:12 - - + - 

1:13 - - + - 

1:14 - - + - 

1:15 - - + - 

1:16 + - + - 

1:17 + - + - 

1:18 + - + - 

1:19 + - + - 

1:20 + - + - 

1:21 + - + (+) 

1:22 + - + + 

1:23 + - + + 

1:24 + - + + 

1:25 - - + + 

1:26 - - + + 

1:27 - - + + 

1:28 - + + + 

 H G C L 

1:29 + + + + 

1:30 + + + + 

1:31 - + + - 

1:32/33 (+) + + - 

1:34 + + + - 

1:35 - + + - 

 

 H G C L 

2:1 + + + - 

2:2 + + + - 

2:3 + + + - 

2:4 (+) + + - 

2:5 - + + - 

2:6 - + + - 

2:7 (+) + + - 

2:8 (+) + + - 

2:9 (+) + + - 

2:10 (+) + + - 

2:11 + + + - 

2:12 (+) + + - 

2:13 + + + - 

2:14 + + + - 

2:15 + + + - 

2:16 + + + - 

2:17 + + + - 
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 H G C L 

2:18 + + + - 

2:19 + + + - 

2:20 + + + - 

2:21 + + + - 

2:22 + + + - 

 

 H G C L 

3:1 + + + - 

3:2 + + + - 

3:3 (+) + + - 

3:4 - + + - 

3:5 + (+) + - 

3:6 + + + - 

3:7 + + + - 

3:8 + + + - 

3:9 + + + - 

 

 H G C L 

4:1 + + + - 

4:2 + + + - 

4:3 + + + - 

4:4 - (+) + - 

4:5 + + + - 

4:6 + + + - 

4:7 + + + + 

4:8 + + + + 

4:9 + + + + 

4:10 + + + + 

4:11 - + + - 

4:12 + (+) + (+) 

4:13 + + + + 
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Edice 

Základní text: V: Cod. vind. slav. 125, 16. stol., srbská redakce; verše B1:1-4:13 

Různočtení se řadí podle chronologického pořadí rukopisů: 

zkr. signatura původ datace uložení rozsah textu 

D Deč. 103 srb. 3. čtvrtina 14. stol. Bělehrad 1:1–1:23 

P Kir.-Bel. 4-1081 rus. 1. čtvrtina 15. stol. Petrohrad 1:1–4:13 

U Uvar. 884 rus. 1602 Moskva úryvky 1., 3. a 4. kap. 

B Bars. 2730 rus. 17./18. stol. Moskva 1:1–1:35 

T F. 1409. Op. 3. D. 25 rus. 18. stol. Tver 1:1–1:35 

 

- biblické citáty označovány po pravé straně textu 

- horní index – doplňky oproti základnímu textu (číslování pro každý verš zvlášť) 

- složené závorky {} označují obvykle víceslovnou pasáž, která má podle jednoho či více 

rukopisů různé syntaktické či textologické znění (např. pořadí slov, vynechávky apod.) 

a zároveň se v jiných rukopisech objevují různočtení některých jednotlivých slov 

- tři tečky – zkratka pro celou pasáž, která začíná a končí uvedenými slovy 

- kulaté závorky v různočtení – kontextová nápověda zejména u spojek (různočtení se slova 

v závorce netýká) 

Řecký text: 

- verše B1:1–B1:27 podle rkp. H – Codex Hierosolymitanus Sabbaiticus 13 (Jeruzalém), 

přelom 13. stol. (kapitoly B1:1-4:32, avšak místy text porušen
1
) 

- verše B1:28–B4:13 podle rkp. G – Cod. hist. gr. 67 (ÖNB), 13. stol. (kapitoly B1:28-

5:10
2
) 

- text kurzívou – není v rkp. H 

- různočtení – mění se vždy podtržený text označený horním indexem (číslování pro 

každou stranu zvlášť); horní index bez podtržení znamená doplnění podle rkp. H 

Latinský text: 

- podle rukopisu C – Bibl. Casanatense 1880 (Řím), 11. stol. (obsahuje kapitoly B1-5
3
)  

- znění rkp. L je uvedeno na stránce s různočtením pod řeckými paralelami (pouze verše 

B1:21–30; B4:7–29
4
)  

                                                 
1
 Wilmart, A. – Tisserant, E. Fragments grecs et latins de l'Évangile de Barthélemy. Revue Biblique 10 (1913), 

s. 185-190, 321-333. 
2
 Bonwetsch, N. Die apokryphen Fragen des Bartholomäus. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der 

Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse (1897), s. 1-42. 
3
 Moricca, U. Un nuovo testo del' 'Evangelo di Bartolomeo'. Revue Biblique 30 (1921), s. 489-516; 31 (1922), 

s. 20-30. 
4
 Wilmart, A. – Tisserant, E. Fragments grecs et latins de l'Évangile de Barthélemy. Revue Biblique 10 (1913), 

s. 176–180. 
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Fol. 276a (tit ad B1:1) 

 

19 въпрошенїе ст͠го и славⸯнаго 
аплⷭа х͠ва варⸯѳоⷧмѣꙗ ѡ͠че блв ⸪ — 
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Fol. 276a (tit ad B1:1) 

 

о вьпрошени славнаго апⷭла х͠ва варѳолом͠ѣꙗ · блⷭви о͠че D;  

воспрашаньє  ст͠го апл P;  

воспⸯрошениє їсаⷭ хаⷭ · ст͠го сл͠вна ⸯѳоломѣꙗ U; 

вопрошение ст͠аго ї сл͠вного аптⷭла хртⷭова воръѳоломѣѧ ѹ гдⷭа н͠шего иїса хр B;  

вѡпрѡси, ѹ гдⷭа нашегѡ їи͠са, хр͠та ст͠ыи, варфалѡмей како, гдⷭи на кр͠есте, былъ и како во адъ 

схѡдилъ T 

 

P: *add. ad latus:   
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Fol. 276b (B1:1-7) 

 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

1:1 по въск͠рсенїи из мрьтвыиⷯ г͠а наш  
іѵⷭ х͠а  
г͠а · 3 1и вⸯси не смѣахѹ вьпрашати 
его · ꙗко не бешѧ видѣнїа его2 · 
ꙗкоⷤ прѣжⷣе вьск͠рсенїа его бѣ · 

 
4 1прїистѹпль2 варⸯѳолѡмѣи  
къ г͠ѹ · ⸯ тебѣ г͠и 
5 і͠с же ре  
мои варⸯѳолѡмѣю · вѣде1 хо- 
щеши г͠латы · гл͠ы ѹбо еже 
мыслиши2 въпрашати мене · 

ⸯныши повѣдати · 
6 варⸯѳолѡмѣи 1 · г͠и егⷣа2 

3 повѣшень бытї 
и азь4 послѣдовахⸯ ти5 · и видѣхⸯ те 

ⸯна · и аг͠глы6  
сь нб͠сѣ сьхожⷣаахѹ · и кланꙗхꙋ 
ти се · егаⷣже тⸯма бысть 
7 1и видѣхⸯ те невиⷣма бывⸯша 
 

 
 
 cf. J 21:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. J 1:51 

 

1:1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

1:1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Fol. 276b (B1:1-7) 

 

1:1 по въск͠рсенїи: DUT, преⷣ воскрньємъ (!) P| из мрьтвыиⷯ: om. B| г͠а ... х͠а: гдⷭь 

нашъ їи͠съ хрт T| {аплⷭѡ ... вьпрашатї г͠а: (om. U) вьпрашаѥмь 

(вопрошаꙗ U) ѿ ниⷯ · ѿкрии ни г͠и (om. U) (om. U) DU, ї рекоша апли

ѿкрꙑи нам чюⷣса P, запѡведа апостѡлѡмъ своимъ никомꙋ не везвестити ѡ немъ яже їз ме͠тв 

вѡскреснетъ и гл͠аше апл T; (вьпрашатї) г͠а: его B} 

2 ѿвещавⸯ же іс҃ ⸯнаго то не могѹ повѣдати ви D

рече иⷨ аще положю тѣло плотноє то могꙋ повѣдати вы U, ї ре 

P * тѡ не мѡгꙋ вамъ 

поведати и єгда вѡскреснꙋ їз мертвыхъ тѡгда пѡведаю вамъ T 

3 1ѥгаⷣже (бꙑвъ P) DPU| {и вⸯси ... вьпрашати: om. B; и (вⸯси): om. D; 

не смѣахѹ вьпрашати его: U; смѣахѹ: смѣхѹ D, смѣꙗхуть P; 

вьпрашати его: ѥго вьпросити D, єго воспрашати P}| бешѧ: бѣꙗше D, бꙗше U, бꙑлѡ B| видѣнїа 

его: єго видити P U| {ꙗк om. U; 

om. DP; 2таково B; его: om. B; нь B; 

P; видымо: вѣдомо P} 

4 1ї PU| прїистѹпльⸯ: пристꙋпивⸯ же DPB, пристꙋпиша U| 2к немꙋ U| варⸯѳолѡмѣи: варⸯѳоломѣи 

DUB, валъфромѣї P| {и  къ г͠ѹ: ко гуⷭ їсу P U; и ( ): om. D}| тебѣ: тобѣ P| г͠и: 

om. DU 

5 кь немꙋ: ѥмѹ DPB| {вьзлюблены мои варⸯѳолѡмѣю: om. P; вьзлюблены: вьзлⸯюблⸯѥнⸯниче 

DUB; варⸯѳолѡмѣю: om. D, варⸯѳоломѣе U}| 1ѥже ми D, что PU, еже B| г͠латы: P| ѹбо: 

om. D, бо U| {еже ... повѣдати: єгоже тꙑ не мниши но ї то ти повѣдаю P; 2и U; въпрашати мене: 

om. B; въпрашати: воспроси U; мене: ме D; om. D; повѣдати: поведаю ти U} 

6 {варⸯѳолѡмѣи ї реⷱ валъфромѣї PU, ї пѡ воскрсенїи єго вⸯ горе галилеїстеи вѡпрѡси єго 

варфалѡмеи пѡ вѡскресенї єго ї рече T; варⸯѳолѡмѣи: варⸯѳоломѣи DB}| 1кь нѥмѹ D T| 

{г͠и егⷣа ... тⸯма бысть: om. U | г͠и: г͠ля T| 2тꙑ P| идѧше: хотѧше PB|  D, крестъ T| 

3хѡтя T| повѣшень: пригвожденъ P| бытї и: om. T| 4изаⷣлече DP, же їздалеча видехъ та ї T| 

послѣдовахⸯ: возслѣдовахъ B| 5 P| повѣшенⸯна: пригвожⷣена D, ѡбѣшена P| и (аг͠глы): om. T| 
6тѡгда T| сь нбс͠ѣ сьхожⷣаахѹ: служаше с н͠бси T; сьхожаⷣахѹ: схожаху P| кланꙗхꙋ: покланꙗхѹ 

D, покланяше ся T| ти се: P, om. T, ся B| егаⷣже: ї P} 

7 1 D, азъⷤ зрѣвъ P, ї азъ зрехъ T| {и видѣхⸯ ... бывⸯша: om. U; видѣхⸯ: не ведехъ T; 

невиⷣма бывⸯша на  (277a1): P, на кресте T; невиⷣма: невиⷣмо D} 

 

T: * (B1:2)               
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Fol. 277a (B1:7-11) 
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2 - 
шаахь вь прѣисподⸯныиⷯ* и вьпль и скрь- 
жеть великыи напрасныи · повѣ- 
жⷣь ми3 г͠и како еси ѿходиль сь кр  
8 и реⷱ і͠с блж͠ень еси1 варⸯѳолѡмѣю 
вѣхⷣь еже хощешїи гл͠ати · въ- 
злюбленⸯниче мои · ꙗко видѣль 
еси таинѹ сїю2 · н͠нѣ ѹбо въ- 
звѣщѹ ти вⸯ - 
ешїи ме · 9 егаⷣ бо невидымь быⷯ 
ѿ 1 сьнидѡⷯ2 вь адъ да вь- 
зведѹ адама и вⸯсе патрїархї3 

ѿ аврама4 · иссака5 іакѡва6 · 
по ѹмовонїю архїстратига 
мыхаила · 10 ⸯѳолѡмѣи 
г͠и а еже бѣ глась бывⸯшїи · 11 1 

і͠с егаⷣ сьнидѡⷯ съ аг͠глы своими въ 
адъ · да сьтрїю тврьдыи заворы 
и мѣдⸯнаа врата разорѹ2 · гл͠аше 
адъ къ дїаволꙋ ꙗко сьходыть б͠ь 
 

 
cf. L 13:28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ps 106:16;  
Is 45:2 

 

8 

9 

10 

11 

8 

9 

10 

11 
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Fol. 277a (B1:7-11) 

 

{на ... напрасныи: om. U; 2а D; тѡчию гл͠асъ T; тькмо: тьчию DP; и (вьпль): om. 

DT; скрьжеть: кличь T; великыи напрасныи: напрасно бивⸯшии D P; напрасныи: 

om. T}| повѣжⷣь: повѣжь PU| ми: om. T| 3ѹбо D| како: камо DPU| {ѿходиль сь съ креста 

схѡдилъ T; еси ѿходиль: ѿходии D, ѿходиⷧ B, ѿїде P, ѿходиши U} 

8 и реⷱ і͠с: ѿвещавⸯ же іс҃ D, ї ре P U, om. B, їи͠съ же рече ємꙋ T| 1ты T| 

варⸯѳолѡмѣю: om. D, ваьъфромѣю P, варⸯѳоломѣе U, варѳоломѣю B, варфолѡмеє T| вѣхⷣь ... 

гл͠ати: om. DPUBT| възлюбленⸯниче: вьзⸯлюбⸯлѥнⸯне D, возлюбленнꙑи U| 2ї PUT| ѹбо: om. U| 

ти: om. U| вⸯса: всего D| { om. T; ѡ немже PU; въпрашаешїи ме: мѧ въспрашаєши P; 

ме: мене U} 

9 бо: ѹбо DT, om. PU| невидымь: om. U, невидемъ T| быⷯ: PUBT| ѿ DUT, ѿѡ 

(!) P| 1ѹбо D| {сьнидѡⷯ вь адъ: вѡ адъ снидѡхъ T; 2со аг͠глы своими U}| да вьзведѹ: 

изведохъ P, да иⷥведꙋ U, да извѡдихъ T|патрїархї: патреꙗрхи P| 3їже B, ї праведники T| ѿ: om. 

DPU| аврама: авраама DUBT| 4ї BT| иссака: исака DUT, їсака P| 5и DB| іакѡва: иакова D, 

ꙗкова P, иꙗкова U| 6и D| {по ... мыхаила: om. PU; ѹмовонїю: ѹмл͠ѥнию DBT; архїстратига: 

арⸯхаг͠гла DT; мыхаила: михаила DB, гаврила T} 

10 и: тогаⷣ DT| варⸯѳолѡмѣи: варⸯѳоломѣи D, варфалѡмеи T| г͠и: om. D| а еже: да что DT, что B| 

бѣ: B, тебе T 

11 {  ... адъ: om. U; и реⷱ і͠с: om. P; и ( ): om. D; 1ѥмѹ DBT; і͠с: T; егаⷣ: єгдаже P; съ аг͠глы 

... адъ: снидоⷯ вѡ аⷣ сѡ аг͠глы своими B; аг͠глы своими: своими аг͠гл D; своими: мѡими T}| сьтрїю: 

сьтрѹ D, стру P, отворю U, соⷮрꙋ B, сѡкрꙋшꙋ T| тврьдыи: тврьдиѥ D, твердꙑⷽ PU, двери B, om. T| 

заворы: затвори DPUB, затворь T| и (мѣдⸯнаа): om. T| мѣдⸯнаа: мѣдѣнаꙗ DPB, мѣдныꙗ UT| 

врата: затворꙑ P| разорѹ: сломлю P, сокрꙋшю U, om. T| 2ї PUT| {ꙗко ... азь (277b1): вижю азъ 

ꙗкоже б͠ъ на землю сниде P, вижꙋ аⷥ якѡ сходитъ б͠гъ на землю B, слышꙋ азъ якѡ б͠гъ схѡдитъ съ 

небеси на землю T; ꙗко: ꙗкоже DU; сьходыть: исходитъ U} 

 

*        
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Fol. 277b (B1:11-16) 
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на землю вижѹⷣ азь · и звахѹ 
аг͠глы къ властеⷨ глю͠ще · вьзмѣте 
врата кнеѕы ваши · и ѿимѣте3 

врата вѣчнаа · ꙗко ц͠рь4 славы 
сьходыть на землю · 12  
есть ц͠рь славы · съходе1 къ намъ 
13 1егⷣ 2 ѕѣло 

3 г͠ле · мню ꙗко б͠ь сь- 
ниде на землю4  
вышнꙗго5 и не могѹ сьтрьпѣтї 
14 - 
пы се1 · б͠ь бо2 на землю не сьнидеть · 
15 - 
неи и звахѹ аг͠глⷭ - 
те врата кнеѕы вашы · и ѿимѣ- 
те се врата вѣчⸯнаа · се бо въхо- 
дыть ц͠рь славѣ1 · пакы г͠леть 
адъ ѡ люте мⸯнѣ* ꙗко2 дыхаанїе г͠не слышꙋ 
а ты дїаволе г͠леши3 б͠ь на землю  

16 1 

 

 
 
Ps 23:7/9 

 
 
Ps 23:8/10 

 
 
cf. Ps 17:14 
 
 
 
 
cf. Ps 23:7/9 

 

 12-15 16-17 

12 13 

14 

15 

16 
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Fol. 277b (B1:11-16/17) 

 

вижѹⷣ: вижю U| звахѹ: зъваше T| къ: om. U| властеⷨ: властелеⷨ U| вьзмѣте: возмите UBT| 

кнеѕы: кнези D, кнѧзи P, кн͠зꙗ U, om. B, книзи T| ваши: в͠ша UB| и (ѿимѣте): om. PU| 

{ѿимѣте врата вѣчнаа: om. U; 3се DBT}| ꙗко: се бо P| {ц͠рь славы сьходыть: сходить цр͠ь 

славꙑ P; ц͠рь: царь T; 4бо U; славы: om. UBT}| на землю: om. P 

12 DP, и дѣ (дѣволъ?) U, ѡнї же ѿвещаша T| сьи: om. DPUBT| кто: 

хто P| {ц͠рь славы съходе: сходꙗщи с нбⷭи цр͠ь слвы͠ сходитъ U; ц͠рь: царь T; съходе: сходеи D, 

сходѧи PBT; 1с нб͠сѣ PU}| къ намъ: om. U 

13 1и DBT| егⷣаже: єгда UBT| сьнидѡⷯ: U, не сниде T| · ·ѳ҃· U, пят соⷮ B| степены: 

степеныи D, UBT| 2и P, ї услыша T| {ѕѣло ⷭ адъ: адъ ї зле смяте ся T; ѕѣло: зѣло 

D, om. P, велми B; съмѹти смете се D PU}| 3и UT| г͠ле: г͠лѧ P, г͠ла UT, г͠ля B| {мню ... 

землю: om. P; мню ꙗко: мене ради T; ꙗко: om. U; б͠ь: бо U}| 4 U| слышѹ: слышах U, слыша T| 

бо: ѹбо PU| 
om. P| вышнꙗго: вꙑшнему PU, выше T| 5дишѹщь DU, дꙑшющю P, єго 

дышꙋщъ T| и (не): om. T| сьтрьпѣтї: стерпѣⷮ PU, терпети T 

14 гл͠аше DT, ѿвѣща гл͠ѧ P U| покараи: пѡкѡряи T| и (крѣпы): om. DUT, но P| 

крѣпы: ѹкрѣпи DPU| 1самь DP| б͠ь бо: бо б͠ъ P| 2самъ T 

15 и (егаⷣ): om. PU| егаⷣ: єгдаже P| сьнидѡⷯ: снидеⷮ U, внидоⷯ B, сниде T| дрѹгое: дрѹгѹю DUT, 

·в҃· ю P, до дрꙋгиⷯ B| · ·ѳ҃· U, пяти соⷮ B| степенеи: степены DP, степени UB| и (звахѹ): om. U| 

звахѹ: звахуть P, зваше T| аг͠гл ан͠глиї P, а͠ггли U| възмѣте: возмете PU, возмите B, 

вѡⷥмите ся T| кнеѕы вашы: om. DPUT| {и ѿимѣте се врата вѣчⸯнаа: om. T; и (ѿимѣте): om. PU; 

ѿимѣте: воⷥмите B; се врата вѣчⸯнаа: om. DPU}| се бо: їбо B, яко T| {въходыть ц͠рь славѣ: цр͠ь 

славꙑ сходить PU, царь сходитъ T; въходыть: сходить D; славѣ: слави DB}| 1и DPU, на землю 

ѡни же ѿвещаша ктѡ єсть ц͠ръ славы ѿимите се бѡ царь сходитъ T| пакы: om. PT| {г͠леть адъ: 

аⷣ гл҃а U, ї вѡⷥдѡхнꙋвъ адъ и рече T; г͠леть: г͠ла DPUB}| ѡ люте: ѹви DT| 2адъ T| дыхаанїе: 

гласъ T| г͠не слышꙋ: слышо.. бж͠иѥ D, б͠иє слꙑшю PU, бж͠ия слышꙋ T| {а ты om. P; а ... 

г͠леши: om. T; ты: тыи D; дїаволе: om. DU; 3ꙗко UT; б͠ь: om. T; сниде T} 

16 г͠ла D, ї г͠ла PU, ї г͠лаше T| {дїаволь къ адѹ: к немꙋ диавѡлъ T; адѹ: нѥмѹ DU} 

 

*add. ad latus:   
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Fol. 278a (B1:16/17-20) 
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что се ѹжасаеши аде пррⷪоⷦ ст͠ь1 · 
ѹпооⷣбль се б҃ꙋ2 · да того имѣве 
и приведѣве и къ мнѣщїиⷨ възыти 
емꙋ на нб͠са · 17 1 

овѣжьⷣ ми · енѡхⸯ ли 
2 · не повѣ- 

ле б͠ь сьниты емꙋ на землю прѣжⷣе 
скончанїа ·҂ѕ҃·  
гл͠ѥши мьстытелѧ · нь прѣжⷣе 
сконⸯчанїа не сьнидеть3 · что сьтворꙋ4 

на пагѹбꙋ5 нашꙋ скончанїе6  
имаⷨ7 8 · 18  
дїаволь кь адѹ не бои се аде · ѹтврь- 
дывѣ врата · и ѹкрѣпы1 вѣрее свое2 

б͠ь бо на землю не сьнить · 19 1 2 адъ ѻ го- 
ре мнѣ3 камо бѣжѹ илы гдѣ се съ- 
крыю ѿ лица силы б͠жїе великааго 
ц͠ра ѡстави ме4 · самь5  
прѣжⷣе бо тебѣ азь сьтⸯворень быⷯи6 

20 1 2 мѣдⸯнаа врата3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. Ps 138:7; 
Gn 4:14 

 
 
cf. Ps 106:16; 
Is 45:2 

 

18 

19 

20

17 

19 

20 
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Fol. 278a (B1:16/17-20) 

 

(что) се: мѧ P| се ѹжасаеши: ужасаєши ся T| аде: ѿ ада T| ст͠ь: ѥ DPUBT| 1ї P| ѹпооⷣбль се: 

ѹпоⷣбивⸯ се D, ѹпоⷣбилъ сѧ PUB, убица T| 2 D, прр͠ка P| да: om. P| имѣве: имеⷨ UB| 

приведѣве: приведемъ PUB, прѡвидиве T| {и къ ... нб͠са: во аⷣ U; и (къ): om. DT, єго сѣмо P, єго 

здѣ B; мнѣщїи: глагѡлющїмъ T; емꙋ: om. DP}  

17 ї ре P| къ нѥмꙋ: om. PT| {кто  ... ми: повѣдⷤь ми ктѡ єстъ ѿ пророкъ B; кто: 

хто P; 1сеи T; ѿ: om. D; повѣжьⷣ: побѣжаⷣѥи D, повѣжь PU, прихѡдяи T; ми: om. DT}| енѡхⸯ D, 

єнох PUB, енохъ T| ли: или D, бѡ T| правдѣвеиши: правиⷣви D, правдѣ PU, праведнеиши T| 
2нь DPUB| повѣле: попусти P| {б͠ь сьниты емꙋ: ѥмѹ сⸯнити DT, єму б͠гъ сни PUB}| прѣжⷣе: 

пре ⷤPU| скончанїа: конⸯчаниа DP| ·҂ѕ҃· om. D, ·҂ꙅ҃· лѣⷮ P, ·ѕ҃· лѣⷮ U B, ѕ҃ 

летъ T| нь: om. P| илїи: илию D, їлью P, илїю UT, om. B| ѹже: ли DPUT, ѹⷤлⷷи B| нь: ї тотъ T| 

прѣжⷣе: преⷤ PU| сконⸯчанїа: конⸯчаниꙗ D, om. P, кончины U| 3 U| 4ꙗко ѿ б͠а DPUB, 

якѡ б͠гъ T| {на пагѹбꙋ скончания се на пагубу нашꙋ T; на пагѹбꙋ: пагуба єсть PU}| 5ѹже 

бо P, и U| нашꙋ скончанїе: скончаньє наше PU| 6се D}| {имаⷨ ... моею: om. U; 7бо DP; число: 

числа DT; om. P, в лета T}| 8разѹмѣвⸯ же диꙗволь ꙗко слово исто сходеи D, разумѣв же 

дьѧволъ · ꙗко слово ѡч҃е (ѿц͠ъ U) PU, ї разумевъ диаволъ яко истѡво словѡ ѿч͠ее 

вхождение T 

18 и ( ): om. DU| дїаволь: om. DPT| адѹ: нему P| аде: om. DT| ѹтврьдывѣ: утверди T| 

врата: сѧ U| и (ѹкрѣпы): om. DU| ѹкрѣпы: ѹкрѣпивѣ P| 1си D| свое: om. T| 2сам P| б͠ь бо: бо 

б͠ъ P| сьнить: DPUT  

19 1ї PUT| 2же ѥмѹ D, ємꙋ UBT| о горе мнѣ: om. PU, гѡре мне T| 3ѻканⸯномѹ D| {камо бѣжѹ 

илы: om. P; илы: и T}| се съкрыю: скрꙑєвѣ сѧ P, скрыю ся B, ся пѡкрꙑю T| силы: om. PT| 

великааго ... ме: постави мя великомꙋ ц͠рю T| 4їди B| самь: om. DPUT| 5не P| противити 

се DU, om. T| прѣжⷣе: PU| тебѣ: тобе P| азь: om. U| быⷯи: бысть T| 6ї возопиша арха͠ггли 

возмите ся врата вечная внидетъ бо цр͠ь славы ї гл͠аше арха͠ггли гдⷭъ силамъ тѡи есть ц͠рь славы T 

20 1ї P| D, сотроша P UB, сотрясѡша ся T| 2вѣреѥ и DT| {мѣдⸯнаа 

врата: врата медная T| мѣдⸯнаа: мѣдѣнаа DP}| 3сѡкрушиша ся T 
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Fol. 278b (B1:20-24) 
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и тврдые заворы5 · и въшьⷣ6 быхь его7 

- 
мы8 · изведѡⷯ9 патрїархїи · и прїидѡⷯ 
пакы10 21 1 варⸯѳолѡмѣи 
г͠и видѣхⸯ  
и аг͠глы прⷣѣстоеще ти2 · и мрьтвые 
въставⸯ 3 · пове- 
жⷣь ми4 г͠и кто5 еⷭ чл͠кь прѣвеликь  
прїинесѡше аг͠глы на рѹкаⷯ прⷣ те 
и ты г͠ла къ немꙋ · что6 вьзьⷣхнѹ чл͠кь 
тьи · 22 1реⷱ іс҃ ⸯныи2 

егоже рады азь сь нб͠сѣ на землю сьнидѡⷯ 
и рекѡⷯ къ немꙋ азь тебѣ рады и чеⷣ твоиⷯ3 

ⸯ  
то · възьⷣхнѹ4 5 

тако изволиль г͠и б͠е мои · 23  
варѳолѡмѣи · и видѣⷯ г͠и вⸯсе аг͠глы  
въсходещее на н͠бса1 · прѣⷣ адамомъ*,2 

хвалеще те3 · 24 един же ѿ аг͠гль ѕѣло 
вещьшїи и паче инеⷯ1 · не хотѣше зрѣ- 
 

 
 
 
 
 
cf. Mt 27:52 

 

21 

22 

23 

24 

21 

22 

23 

24 
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Fol. 278b (B1:20-24) 

 

тврдые заворы: тврьдии затвори D, вереꙗ желѣзнаⷽ P, тверⸯдаꙗ заворы U, твеⷬдыя затвѡры BT| 
5сломи P, слѡмиша ся T| въшьⷣ: шеⷣ P| 6ѹѥхь диꙗвола и D, ꙗхъ єго и PU, аⷥ B

диавола и T| быхь: om. UB| его: om. DUB| 7дахъ ємꙋ U, ї даⷯ єму BT| стѡⷨ: ·р҃· мъ P, ·р҃· U, 

стѡ BT| его: и D, ємꙋ рꙋце и нозе T| нерѣшиⷨ нерѣшимами DP, нерꙋшимыми U| 8и DUT| 9все 

DB, адама ї всѧ P, вонъ U, тогда їзъ ада адама ї вся T| патрїархїи: патреꙗрхи P, праведники T| 

прїидѡⷯ: om. T| пакы: пакыи D, om. PU| 10взядохѡхъ T 

21 1ѥмѹ DPT| варⸯѳолѡмѣи: варⸯѳоломѣи D, валъфромѣї P, варфаломеи T| пакы: om. P| 

на D| прⷣѣстоеще: преⷣстоѧща P, преⷣстѡяхꙋ B| ти: om. BT| 2 P| 

и (мрьтвые): om. B| мрьтвые: мрⸯтвьце D| въставⸯше: вьстающе D, востающа P, вѡсташа T| 

и (кланꙗхѹ): om. B| кланꙗхѹ: кланꙗюще D, кланѧюща P, пѡклоняющꙋ T|  ся тебѣ B| 
3  P| повежⷣь: повѣжь P| 4ѹбо D| кто: что B| 5убѡ T| бѣ DT| прѣвеликь: om. DPT| 

прїинесѡше аг͠глы: ан͠гли принесоша P| прⷣ те: прѣвеликыии D, великъ зѣло P, велика дѡбре T| ты 

(г͠ла): что DP, om. T| къ немꙋ: єму тꙑ P| что: om. DP| 6ꙗко DBT, а ѡнъ P| вьзьⷣхнѹ: 

воздꙑхаше P, om. T| {чл͠кь тьи: om. DPT; тьи: B} 

22 1ї PB| {реⷱ іс҃  om. T; реⷱ іс҃: ѿвещавь іс͠ь ре D, рече ємꙋ и͠їсъ B| тои: тьь (!) D, то P; 

бѣ D}| адамь: адамъ PT| прьвозаⷣнⸯныи: первꙑӥ P| 2члв͠къ PT| егоже: адаме тебе T| рады: 

дѣлѧ P| сь нб͠сѣ: om. P| на землю: om. T| сьнидѡⷯ: D, вшедъ T| {и рекѡⷯ ... рады: om. T; 

рекѡⷯ: рѣхь DP; къ немꙋ: ѥмѹ DP; тебѣ: тобе P; рады: дѣлѧ P}| 3на землю снидоⷯ ї P| быхь: 

om. P, бывъ T| же: om. B| то слышавь (T add.: ї) DT, om. P  B| възьⷣхнѹ: 

om. P, вѡздѡхнꙋвъ T| 4ѿвѣщавъ P| 5г͠и DPT| {тако изволиль г͠и б͠е мои: om. DPT; тако 

изволиль: om. B} 

23 пакы: om. P| варѳолѡмѣи: валъфромѣї P, варѳаломеи T| и (видѣⷯ): om. DPBT| аг͠глы: силꙑ 

аг͠льскиꙗ P| въсходещее: вьсходеще D, восходѧща PB, вѡсходя T| 1ї P| адамомъ: ѡц͠мъ P| 
2и B| хвалеще те: вⷯаляху тя B, хвалїтся T| 3 P 

24 ѕѣло: om. P| вещьшїи: вѧщѣиши P, лучши B| и (паче): om. PBT| {паче инеⷯ: om. T; инеⷯ: 

всѣхъ P}| 1ї P| зрѣти: PT 

 

* 
Hic finit manuscriptum D.  

L: 21 

22

23 

24 
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Fol. 279a (B1:24-27) 

 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

2 дрьжааше въ 
рѹцѣ3 ѻрѹжїе ѡгⸯно и копїе и4 тебѣ 

 25 1вⸯси аг͠глы2 молꙗхⷹ 
его вьзыти3 и не хотѣше зрѣти вьзы- 
ты4 · егаⷣже ты повѣле емꙋ · и видѣⷯ 
пламы ѡгньны исходеща5 и идѹща въ 
граⷣ · 26 и реⷱ емꙋ іс҃ бл͠жень еси1 варⸯѳо- 
лѡмѣю вьзлюбленыче мои · ꙗко 
видѣль еси таинѹ сїю · то · тьи бо 
бѣ ѿ аг͠гль единь мьстытель · ѿ прⷣѣ- 
стоещїихь прⷣѣ прѣстолѡⷨ ѡ͠ца моего · 
27 того бо посла съ аг͠глы къ мⸯнѣ · да тооⷢ 
рады не хотѣше възыти на н͠бо · ве- 
лѣше бо ѿц͠ь мои и дае емꙋ власть 
да погѹбыть си власть мира лѣтнаⷢ ⷪ 
жидовсⸯка · егаⷣже1 повелѣхѹ 
емꙋ вьзыти на н͠бо · и пламы исхо- 
жаⷣахѹ из рѹкꙋ его пѹсты ѻрѹ- 
жїе · и разбывь завѣсѹ цр͠ковною  
на двое2 · на двѣ честы разраⷣвь · 
 

 
cf. Is 6:6 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. Ap 5:11 / 7:11 
 
 
 
 
 
 
 
cf. Mt 27:51 /  
Mc 15:38 / L 23:45 

 

25-27 

25 

26-27 
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Fol. 279a (B1:24-27) 

 

те висеща: на нб͠о P, на небеса T| 2ї B| дрьжааше: їмѧше же P, їмея T| 3своеи B| орѹжїе: 

om. PT| ѡгⸯно и копїе: копьє ѡгнено PT| 4на T| тебѣ: тобе P| съматрааше: смотрѧше PB, 

зряще T|  нїединаго T 

25 1ї P| вⸯси: om. T| 2же T| молꙗхⷹ: молѧхуть P| {вьзыти ... зрѣти вьзыти: да бы вѡш͠елъ єси 

ѡнъ же не хѡтяще ї еже T; 3на нб͠о P; и (не): ѡн же P; зрѣти: om. PB}| егаⷣже: егда T| ты повѣле 

емꙋ: повелѣ єму тꙑ P| 4ї T| и: азъ же T| пламы ѡгньны: пламѧнь ѡгнѧнъ PT| исходеща: 

сходѧще P| 5ѿ руки єго PT| и (идѹща): om. B| идѹща: їдуще P, їдущь T 

26 1ты T| варⸯѳолѡмѣю: валъфромѣю P, варѳаломею T| вьзлюбленыче мои: om. BT| {видѣль 

еси таинѹ сїю: таину сию видеша T; таинѹ сїю: таїнꙑ си P}| то · тьи: ї тъ P, тои BT| бо: om. P| 

бѣ: B, єсть T| ѿ аг͠гль единь: єдинъ ѿ ан͠глъ PBT| прⷣѣстоещїихь: престоꙗщїхъ T| прⷣѣ 

прѣстолѡⷨ: P 

27 бо: om. T| съ аг͠глы: анг͠ла P| да: om. T| рады: деля T| {на н͠бо велѣше ... емꙋ вьзыти на 

н͠бо: om. T; на н͠бо (велѣше): om. P; велѣше ... жидовсⸯка: P; 

и (дае): om. B; си: om. B; 1повелѣ єму не соⷮворити того но B; повелѣхѹ: повелѣхъ P, повелѣ B; 

на н͠бо (и пламы): om. P}| и пламы: а пламень T| исхожаⷣахѹ: исхожаше P, изхождаше T| из: 

ѿ T| рѹкꙋ: руки P| пѹсты орѹжїе: om. P, ї спустїть T| и: om. T| {на двое ... разраⷣвь: раздравъ 

на двое T; двое · на двѣ: ·в҃· P; 2ї B; честы: части P*B} 

 

P: *(B1:27) ad imum paginae 140a:          (=21) 

L: 25 

26 

27 
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Fol. 279b (B1:27-32/33) 
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10 
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20 

въ послꙋшьствоо с͠новь иісле͠вь · за 
3 

28 по сеⷨ реⷱ іс҃  
1 жрьтва 

прїиносит се вь раи · да прїимѹ ю 
прїишⷣь · 29 варⸯѳолѡмѣи  
кь г͠ѹ · г͠и чт  (!)3 вь раи 
іс҃ же реⷱ емѹ д͠ше праведⸯныиⷯ4 исшⷣь- 
ше вьходеть вь раи · и аще не прїи- 
дѹ то не вьнидѹть вь раи · 30 - 
рⸯѳолѡмѣи1 · колико д͠шъ на д͠нь 

 
іс҃ три тⸯмы2 · 31 и пакы варⸯѳоло- 

· г͠и егⷣа1  
 

емꙋ аминь2 г͠лю ваⷨ · възлюблениче 
мои варⸯѳолѡмѣю3 съ вамы слове- 
сы ѹчааⷯ и сь ѡ͠цемь4 сѣⷣхь5 вь раи жрь- 
твѹ прїимахь · 32/33 ⸯѳоломѣи  
г͠и аще три тⸯмы тьчїю исходетъ1 

 

 
 
 
 
 
 
 
cf. Sap 3:1 

 

27-28 28 

29 

30 

31 

32 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
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Fol. 279b (B1:27-32/33) 

 

с͠новь: сн͠мъ P| иісл͠евь: изд͠рлвмъ P, їил͠евыхъ T| за ( ): om. T| om. P, крепкꙋю T| 

не P, негⷤоⷷ B| распеше: распѧша PBT| ме: om. T| 3 P 

28 по сеⷨ реⷱ іс҃: ї то рекшю єму ї гл͠а P, сеже рече T| пожыⷣте: поиде T| ꙗко: om. P| 1бо P| жрьтва ... 

раи: приноситьⷭ жертва прⷡаї P*, жертва в раи приносит ся T| {да прїимѹ ю прїишⷣь: om. P, да шедъ 

приїмꙋ ю їмъ T} 

29 варⸯѳолѡмѣи и реⷱ валъфромѣї (варѳаломеи T) PT| кь г͠ѹ: om. PT| г͠и: om. P| жрьжтва: 

жертва PBT| 3яже T| вь раи: права P| іс҃ и реⷱ їсъ P| емѹ: om. PT| д͠ше: дш͠а P, д͠ши B| 
4їзъ ада T| исшⷣьше: om. P, изшедшия BT| вьходеть вь раи: в раї входятъ T| {и аще ... вь раи: 

om. T; и аще: аще бо P; прїидѹ: приду P; то: om. P} 

30 { ⸯѳолѡмѣи: ѿвещав же варⸯѳоломѣи и рече U, варфаломеи же рече T; варⸯѳолѡмѣи: 

валъфромѣї P}| 1 PT B| {на д͠нь ... сего: из мира сего исходиⷮ на дн͠ь P, на дн͠ь из 

U; исходеть: исходит BT}| ѿ: иⷥ BT| {и реⷱ емꙋ іс҃: їи͠съ же рече єму B, їи͠съ же рече T; 

емꙋ: om. P; іс҃: U}| три:  г⃝P, ·г҃· U, ·҂г҃· T| тⸯмы: om. PT| 2исходиⷮ изⸯ мира U 

31 и (пакы): om. BT| пакы: om. PT| варⸯѳоломѣи реⷱ валъфромѣї P, om. T| 1ты T| словы: 

слову PB, ї словѡ T| ѹчаа уча T| прїимаше ли: прїимая T| ѿвѣща їсъ P, їи͠съ же 

B, їи͠съ же рече T| 2 P| ваⷨ: тобѣ P| {възлюблениче мои варⸯѳолѡмѣю: om. T; варⸯѳолѡмѣю: 

om. P}| 3азъ P, якѡ T| словесы: слову P, словы B, словѡ T| 4ѡ десную P| сѣⷣхь: сѣдѧ P, бѣхъ B| 
5а P| прїимахь: примахъ T 

32/33 { ⸯѳоломѣи: ѿвещавⸯ же варⸯѳоломѣи U, варѳаломеи же рече T; варⸯѳоломѣи: 

валъфромѣї P}| г͠и: om. U| три:  г⃝ P, ·г҃· U, ·҂г҃и· T| тⸯмы: om. PT| тьчїю: om. UT| исходетъ: 

исходѧт P, исходитъ UB, сходитъ T| 1д͠шъ T 

 

| | | |
| | | |

 

P: *  

L: 28 

29 

30 
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Fol. 280a (B1:32/33-35) 

 

1 
 
 
 
5 
 

из мыра2 колико д͠шь ѡ-т-ѣⷯ праведнⷯы 
ѻбрѣтают се3 реⷱ емꙋ іс҃ едва ·н҃· въ- 
злюбленниче мои 34 1 2 варⸯѳолѡмѣи 
г͠и колико д͠шь на д͠нь ражаⷣет се въ 
мырѣ3 · реⷱ емꙋ іс҃ едина тьчїю4 

избывающїи ѿходещїа ѿ мира 
35 и по семь іс҃ давь емꙋ мирь и невиды- 
мь бꙑсть ѿ него1 ⁘ — 
 

 

33 

34 

35 

34 

35 
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Fol. 280a (B1:32/33-35) 

 

из мыра: om. U, ѿ мира T| 2сего PT| {д͠шь ѡ-т-ѣⷯ праведнⷯы: тѣⷯ првⷣныхъ дшь U; д͠шь ѡ-т-ѣⷯ: ѿ 

нихъ T}| обрѣтают се: ѡбрѣтаєть PB| 3ї PUB| {реⷱ емꙋ іс҃: їи͠съ же рече T; емꙋ: om. P}| едва: 

ѡдва P, леⷣве B| ·н҃·: ·и҃· P, пят десят B| възлюбленниче мои: om. PT 

34 1ї PU, ї паки B| { ⸯѳолѡмѣи: варѳаломеи же рече T; 2ємꙋ U; варⸯѳолѡмѣи: валъфромѣї P, 

варⸯфоломѣи UB}| г͠и: om. UT| {д͠шь ... въ мырѣ: въ миръ д͠шъ родитит ся на день T; колико: 

колко P; на д͠нь: om. PU; ражаⷣет се: P}| 3сеⷨ ї P, ї UB| {реⷱ емꙋ іс҃: їи͠съ же рече T; емꙋ: 

om. P}| {едина ... ѿ мира: сколко ѿ мира їздететъ столко и в мїръ прїбудетъ T; едина: U, 

три тⸯмы B; тьчїю ... ѿ мира: om. B; тьчїю: om. U; 4ѿ PU; избывающїи: їзлишающих  сѧ P; 

ѿходещїа: ѿ їсходѧщи PU; ѿ: їз P, om. U} 

35 {и по ... него: ї гла͠ше семꙋ миръ давъ ї неведимъ бысть T; и по семь: таⷦ гл͠щю єму ї P}| и (по): 

om. B| іс҃: ї P| давь: дасть P| емꙋ: имъ P| него: нихъ P| 1б͠гу н͠шему слв͠а н͠нѣ ї при

вѣковъ аминь B 

 

| |  |

 
*
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Fol. 259a (B2:1) 

 

18 
 
20 

 
аплⷭы ѡ прѣчⷭтои бц͠и ⸪ — 
2:1  
 

 

2:1 

2:1 
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Fol. 259a (B2:1) 

 

tit ad 2 deest in P 

2:1 быше: бѧху же P| хритирѣ: ритори P 
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Fol. 259b (B2:1-5) 

 

1 
 
 
 
5 
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20 

съ марїею бц͠ею · 2 прїишⷣь же варⸯѳⷪ- 
лѡмеи · и ре къ петровы и кь андрѣ- 
евы и къ іѡанⸯнѹ въпрашаите1 ·  
ѡ како заче невьмѣстымаго ·  
или како понесе непонесенⸯнаго  
или како породы толико величь- 
ствоо · ѡны же сѹмѧхѹ се въ- 
прашати · 3 и рекоше къ петровы  
ѡч͠е петре ты еси врьхѡвⸯныи ·  
пристѹпль въпрашаи ею · петрь  
же реⷱ кь іѡаннѹ · ты еси ѹно-  
та и непорѡчнь · тебѣ лѣпо еⷭ  
вьпрашати ею · 4 вⸯсѣмⸯ же бое- 
щи се приближити се · варⸯѳо- 
мѣи же раⷣсⷪтныиⷨ лицеⷨ1 · раⷣуи* се2  
црк͠вы бывшїи безскврьнⸯнаа ·  
въпрашаемь тебѣ вⸯси аплⷭы ·  
како зачеть невьмѣстымаго3 ·  
како понесе толико величьство ·  
5 марїа же реⷱ не вьпрашаите мене · 
 

 

2 

 3 

( )  4 

5 

2 

3 

4 

5 
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Fol. 259b (B2:1-5) 

 

бц͠ею: om. P 

2 прїишⷣь же: ї пришеⷣ P| варⸯѳолѡмеи: валъфромѣї P| къ (петровы): om. P| андрѣевы: 

андрѣю P| іѡанⸯнѹ: P| въпрашаите: воспрашаємъ P| 1ѡбрадованую P| ѡ: om. P| заче: 

зачаⷮ P| или како понесе непонесенⸯнаго: om. P| сѹ сумнѧху P| въпрашати: воспрашати P 

3 om. P 

4 всѣмⸯ ... приближити се: om. P| варⸯѳомѣи же: P| 1  P| 
2ѡбраⷣванаꙗ P| бывшїи безскврьнⸯнаа: вꙑшнѧꙗ нескверненаѧ P| въпрашаемь: воспрашаемъ P| 

тебѣ: тобе P| зачеть: зачаⷮ P| 3їли P| понесе: поноси P 

5 ї реⷱ м͠рьꙗ P| вьпрашаите: воспрашаїте P 

 

| |   | | |

| | | | |

 |  | , 

 

*        
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Fol. 260a (B2:5-9) 
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20 

ѡ таинѣ се · аще бо начнѹ гл͠а- 
ти · ѡгнь изь ѹсть моиⷯ изы- 
деть и пожежет вы · 6 ѡныⷤ и  
паче прилагаахѹ вьпрашати  
ею · ѡна же паче не хотѣше  
прѣслѹшати аплⷭь1 · реⷱ имь ста- 
нте на мл͠твѣ · 7 и сташе аплⷭы  
за марїею · ѡна же ре къ петро- 
вы · петре врьхѡвⸯныи · столⸯпе  
великыи за мною ли стоиши ·  
не реⷱ ли г͠ь нашь · ꙗко мѹжꙋ гла- 
ва есть х͠с1 · прⷣѣ мною2 молитеⷭ  
8 гла же еи петрь вь тебѣ1 ѡсно- 
ва храмь свои · и въ те изволи  
вьселити се · и тебѣ поⷣбаетъ  
на млт͠вѣ прⷣѣ нами стоати ·  
9 и реⷱ имь вы есте свѣтеще се ·  
ꙗко звѣѕыⷣ ꙗкоже ре прⷪрокь  
възⸯведѡⷯ ѡч͠и мои вь горы · ѿнꙋ- 
дѹже прїидеть помощь моꙗ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1C 11:3 

 
 
 
 
 
 
 
Ps 121:1 

 

6 

7 

8 

9 

6 

7 

8 
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141 

 

 

Fol. 260a (B2:5-9) 

 

се: сеї P| бо: om. P| изь ... изыдеть: изиⷣ їз устъ моїхъ P| пожежет: поꙗсть P 

6 и: om. P| прилагаахѹ: прилежаху P| вьпрашати: воспрашати P| ею: еѧ P| паче: om. P| 

ѡслушати P| 1ї P| станте: P| мл͠твѣ: мл͠тву P 

7 сташе: сташа P| столпе великыи: P| мною: мно (!) P| ( ) ли: om. P| 1а женѣ мужь P| 
2ставше P 

8 гла же: P| тебѣ: тобѣ P| 1бо P| и: om. P| вьселити се: P| и тебѣ: тобѣ бо P| на ... 

стоати: P 

9 звѣѕыⷣ: звѣздꙑ P| прїидеть: придеть P 

 

| |
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Fol. 260b (B2:9-13) 

 

1 
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10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

пѡⷣбаеть мл͠ити се  
10 прⷣѣ мт҃ерїю нбⷭнаго цр҃а · 11 пакы  
реⷱ марїа по ѡбразѹ вашемѹ съ 
пⸯтице и пѹстї е въ мирь · 12 ѡны же  
рекоше къ неи · въ нбⷭнаа едва въ-  
мѣстыви се · въ те изⸯволи про- 
странⸯно въмѣстыти се 13 марїа же  
ста прⷣѣ ними и възвыⷣже рѹцѣ1 на- 
че сице гл҃ати · еле фѹзарьѳе- 
рь · фамолѡѳе · кемїѧѳерь ·  
елисоадоне · еѹнѹ · авелоарь- 
варье ѹальтарасѹ · аллѹри 
ели · ѳосѹрифь · нактинось  
ѳеѡфеа · арьнениѡфа · іеѹна- 
сꙋ · иартидамь · иармарїи ·  

2 ·  
б͠е великыи и прѣмѹдрыи и цр͠ѹ  
вѣкѡⷨ · невидимыи · величьство  
нбнⷭое сьставивы ··* и словѡⷨ сло- 
ми вⸯсѧ · иже сьгласно съставы 
 

 

10 

11 

12 

13 

10 

11 

12 

13 
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Fol. 260b (B2:9-13) 

 

10 мт҃ерїю ... цр҃а: мною P 

11 пакы: ї P| съ: созда сѧ P| пⸯтице: птица P| е: ꙗ P 

12 рекоше: P| нбнⷭаꙗ д͠во P| въмѣстыти се: om. P 

13 ста: въставше P| 1свои горѣ ї P| сице: om. P| еле ... єлфузаре · феѡфа · амолофесъ · 

кемиафесъ · єлисоадонъ · єѹнъ · навелъ · арваръ · ваѹфараєю · алара · єдифосъ · єрусъ · 

сактиносъ · феѡфа · араниафа · неюнасъ · маридамъ · маръмариї · геѡфесъ · фурнаму · 

въхсариї P| 2єже протолкуєть єврѣїски P| б͠е великыи ... вⸯсѧ: б͠е превелиⷦ ї ц͠рю  вѣкомъ · 

несвѣдомꙑи · неїзъгл͠нꙑи P 

 

| | | |

| | | |

 

*
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Fol. 261a (B2:13-15) 

 

1 
 
 
 
5 
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20 

ⸯ  
довѣдомѡмь · и мракь сьста- 
вывь · иже несьставима · вь сьста- 
вленїе ѹстроивь · и ѿ свѣта ра- 
злѹчивь · иже ѡснованїа водⸯнаа  
състави въкѹпѣ и нбⷭнаа · и те- 
нїю земльныиⷨ · ꙗви страхѡванїа  
иже землю ѡснова · неоставивь ею  
погыбнѹ · иже въсегⷣа ѡц҃ꙋ бжтьвное 
егоже · з҃ · нб҃сь едва въмѣстеть · 
въ ме изволы бестрастⸯно въселити се  
испльнь вⸯсѣми словесы · и тобою вⸯса  
быше · даи же славꙋ прѣвеликꙋю име- 
ны твоемꙋ · и повели ми извѣщами* 

прⷣѣ аплы своими · 14 и конⸯчавшїи мтвꙋ · 
и ре мь** сѧдѣмь на земли 15 и наче гл҃ати иⷨ 
егⷣа бѣхь вь црк҃вы бж҃їи1 прїемлющїи  
пищѹ ѿ рѹкы агг҃льскые2 3  
видѡⷨ страшныиⷨ агг҃льскыиⷨ · и лице4  
его невьмѣстымоо · и вь рѹкꙋ своею 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. Ps 113:8 

 

14 

15 

14 

15 
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Fol. 261a (B2:13-15) 

 

 ... : неставимаⷽ · ставленьє̈ ѹстроївъ · темную нощь ѿ свѣта разлучиⷡ · 

ѡ̈снованьⷽ воднаꙗ · составивъ теченьє̈мъ  ї нбнаⷭꙗ · со земнꙑмъ · ꙗви страхованьє̈ · 

землю ѡ̈сновавꙑи ̈ · ї не ѡ̈стави є̈ѧ погибнуⷮ · єгоⷤ ·з҃· нб͠съ ѡ̈два вмѣстѧⷮ · ї в мѧ їзволи вмѣститиⷭ · 

їсполни саⷨ словесꙑ · ї тобою всѧ бꙑша · даї же славу їмѧни своє̈му · превеликому · повели ми їзвѣщаⷮ

предъ аплꙑⷭ твоїми P 

14 конⸯчавшїи: кончавше P| мь: om. P| сѧдѣмь: P| земли: землю P 

15 наче: нача P| om. P| б͠жїи: б͠иєї P| 1ї P| агг҃льскые: ан͠гловꙑ P| 2ї P| 3самъ P| страшныиⷨ: 

om. P| и: om. P| 4же P| и ... чаши (261b1): ї не їмѣѧ в руцѣ своєї · ни хлѣба ни чаши P 

 

|   | | | |

| | | | | | | | |

|

 

*err. pro извѣщати| **err. pro имь 
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Fol. 261b (B2:15-20) 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

 
ѿ б͠а приходе кь мнѣ агг͠ль · 16 и напра- 
сно разраⷣ се красота црк҃овнаа и трѹ- 
сь бысть зѣло · и падѡⷯ на лици не трь- 
пещїи вида его · 17 ѡнⸯ же вьзвавⸯ ме · 
и възрѣⷯ на нб҃о и прїиде ѡблакь росⸯнь  
на лице мое · и ѡкропы ме1 свытою  
своею · 18 и ре ми рауⷣи се обрадованⸯнаа  
съсѹде избранⸯныи · рауⷣи се не неповѣ- 
дымаа · и махнѹвь десницею1 и бы  
хлѣбь прѣвеликь*,2 · и положи3 на тра- 
пезѣ црк҃овⸯнѣи · и ꙗсть самь прьвее  
и дасть же и мⸯнѣ · 19 и пакы махнѹ-  
вь лѣвое страны ѡдежⷣе своее · 
и быⷭ чаша прѣвеликаа пльна вина1  
и пывь самь дасть и мⸯнѣ · и вьзрѣⷯ  
и видѣⷯ хлѣбь цѣль · и пакы чашꙋ  
пльнꙋ2 · 20 и ре ми еще три лѣта · по- 
слꙋ ти словѡ мое · и зачнеши сн҃а моео  
и тѣмь сп͠сет се вⸯса тварь · ты же 
 

 

 
Mt 27:51 / Mc 15:38  

 
 
 
 
cf. L 1:28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. L 1:31 

 

16 
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Fol. 261b (B2:15-20) 

 

| ꙗко: ꙗ P| ѿ б͠а: om. P| приходе: приходѧ P 

16 и (напрасно): om. P| трьпещїи: терпѧще P| вида его: видимаго P 

17 вьзвавⸯ: возва P| 1ѿ главу ї до ногу ї ѡ̈тре мѧ P 

18 съсѹде: суде P| рауⷣисе не неповѣдымаа: радости неїсповѣдимаⷽ P| 1своєю| 2єгоⷤ ѹмъ члв͠чь 

недоѹмѣⷽ сказати свѣтлости · ї бꙑ P| 3хлѣбъ P| црк҃овⸯнѣи: om. P| самь прьвее: ·а҃·є 

самъ P| же и: om. P 

19 пакы: om. P| лѣвое страны ѡдежⷣе своее: лѣвою рукою P| 1неїзреченⸯ P| самь: ·а҃·є самъ и P| 

дасть P| пакы: om. P| 2вина P 

20 три лѣта: ти по ·г҃·хъ лѣтехъ P| послꙋ: пошлю P| мое: своє P| сн҃ сн͠ъ мои P| вⸯса тварь: 

весь миръ P 

 

|  | | | |

| |  | | | |

| | |

 

*
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Fol. 262a (B2:20-3:4) 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

бѹдеши сп͠сенїе мирѹ · мырь те- 
бѣ вьзлюбленⸯна1 · с тобою бѹды  
мирь мои всегⷣа · 21 и невиⷣїмь бысть  
напрасно · и бы цр͠ковь ꙗко и прьвее  
22 се же гл͠ющїи еи · ѡгнь ѿ ѹсть ее  
изыдеть и хотѧщꙋ сконⸯчати се  
мирѹ · и ꙗви се іс҃1 ре марїе не повѣ- 
даи таиныи сїе · аще ли повѣси  
то сконⸯчаетⸯ се вⸯса тварь днь ·  
и страхѡⷨ ѡбдрьжими быше аплы  
егаⷣ како · разнѣвает* се на не іс҃ ·  
3:1 изыде сь ными на горѹ маврїи ·  
и седѣ посреⷣ ихь · 2 ѡны же сѹмнѧ- 
ще се вьпрашати его · паче же  
боеще се · 3 ѿвѣща іс҃ въпрашаите  
мене · ѡ ныжемь мыслыте да  
наѹчю вы · и еще бо ·з҃· дн͠и ·  
изыдꙋ къ ѡц͠ѹ моемꙋ · и к то- 
мꙋ вамь не ꙗвлю се вь образѣ  
семь · 4 ѡни же сѹмⸯнѧхѹ се 
 

 

21 

22 

3:1 2 

3 

4 

21 

22 

3:1 2 

3 
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Fol. 262a (B2:20-3:4) 

 

тебѣ: тобѣ P| 1ї P 

21 напрасно: om. P| цр͠ковь: ц͠рки P| ꙗ аки ·а҃·ѧ P 

22 се же: и се P| гл͠ющїи: гл͠щю P| ѿ ... изыдеть: їзиⷣ їзъ ѹстъ єꙗ P| іс҃: P| 1ї P| марїе: мр͠ьє 

P| таиныи сїе: таїнꙑ сеⷽ P| ѡбдрьжими: ѡбьꙗти P| быше: бꙑша P| разнѣвает ... іс҃: на нꙑ 

P 

3:1 изыде: ї сниде P| маврїи: мавриї P 

2 сѹмнѧще: сумнѧху P| вьпрашати: P| паче же боеще се: ї боꙗщи P 

3 ѿвѣща: ї ре P| въпрашаите: воспрашаїте P| немже P| мыслыте: ѹмꙑслисте P| и 

(еще): om. P| изыдꙋ: ї взиду P| к томꙋ вамь: om. P 

4 ѡни же сѹмⸯнѧхѹ се: om. U 

 

| | | | |  |

| | | | | | |

 

 

*err. pro разгнѣвает 
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Fol. 262b (B3:4-4:2) 
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5 
 
 
 
 
10 
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20 

и рекоше емꙋ · г͠и покажи наⷨ  
безнⷣѹ по свѣтꙋ семꙋ 5 и ре имъ  
іс҃ · добро ѹбо е не видѣти  
гльбынѹ · аще1 хощете по  
ѡбѣщанїю · поидѣте вьслⷣѣ  
мене и видите · 6 и възведе иⷯ1  
на мѣсто зѡвомое херѹкти ·  
е тое мѣсто правⷣыи 7 и повелѣ1  
западⸯныиⷨ агг͠лѡⷨ из выше земю  
ꙗко свытⸯкь и ꙗви се безнⷣа ·  
8 1видѣвⸯше же аплы2 падоше ниць · 
9 іс҃ же възвⷣыже иⷯ гл͠е · не реко- 
хⸯ ли1 ꙗко нѣсть добро2 видѣти  
гльбынꙋ · и пакы поманѹ3  
агг͠лѡⷨ4 · покры се гльбына 4:1 и по- 
емь иⷯ · пакы вьзведе иⷯ на горѹ  
елеѡньскѹю · 2 гл͠ааше петрь  
къ марїи · обрадованⸯнаа полато1 ·  
сътворенⸯное жилище пом͠ли се гꙋ  
сн͠ѹ своемꙋ · да ꙗвить наⷨ ꙗже 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
cf. L 22:39 
 

 

5 

6 7 

8 9 

4:1 

2 

5 
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Fol. 262b (B3:4-4:2) 

 

рекоше: реⷦша P U| емꙋ: варⸯѳоломѣи U| по свѣтꙋ семꙋ: om. P 

5 имъ: ємꙋ U| добро ѹбо P U| видѣти: P| гльбынѹ: глꙋбины 

U| 1ли P| по ѡбѣщанїю: по ѡбѣтованью P, вїд U|{поидѣте вьслⷣѣ: U; поидѣте: 

поїдите P} 

6 възведе: воⷥведи U| иⷯ: ꙗ PU| 1на горꙋ U|  херуктиси P, херꙋкⸯтисѣї U| {

правⷣыи: om. U; ї єсть то P}  

7 1їс҃ U| западⸯныиⷨ: задниⷨ U| из выше: ї воздвигоша PU| {ꙗко свытⸯкь: om. U; ꙗко: аки P} 

8 1ї PU| видѣвⸯше: ѹвидѣша U| же: om. PU| P| 2ї U| падоше: падоша PU 

9 іс҃: P, бг͠ъ U| иⷯ: ꙗ P| гл͠е: гл͠ѧ P, гл͠ꙗ U| рекохⸯ: рѣх PU| 1 PU| ꙗко: om. U| нѣсть: не P| 
2вамъ P| гльбынꙋ: глубинꙑ тоѧ P| пакы: om. PU| поманѹ: повелѣ PU| 3бг͠ъ U| 4ї PU| 

гльбына: бездна P 

4:1 поемь иⷯ: поїмъ ꙗ P| пакы: ї P| иⷯ: ꙗ P 

2 гл͠ааше: ї ре P| 1и P| гꙋ сн͠ѹ своемꙋ: P| ꙗвить наⷨ: нꙑ ꙗвить P 

 

| | | | |

| | | | | | |
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Fol. 263a (B4:2-5) 
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20 

сѹⷮ на нб҃сеⷯ · 3 марїа же къ петро- 
 

тебѣ ли заповѣда г͠ь · цр͠ковь съ- 
заⷣти* · 4 1 2  
црк͠ви еси вышнꙗго · 5 и пакы еще  
ре · ты еси ѿ племене адамова ·  
да не ты ли прьвее сътⸯворень еси  
потомⸯ же евⸯва · вижьⷣ слн͠це ꙗко  
по образꙋ адамовꙋ старее е · вижⷣь  
же лѹнꙋ ꙗко блѣдости пльна е ·  
за прѣстѹпленїе евⸯжино1 ⁘ — 
постави гь҃ адама на вьстоцѣ а евⸯвѹ  
на западе2 · повелѣ г҃ь ѡбѣма свѣ- 
тилѡма сїати* · слн͠цѹ ѹбо  
ѿ вьстока адамꙋ3 · лѹнѣ  
же ѿ запада блѣдыиⷨ лицеⷨ евⸯви  
свѣтити · и ꙗко дано бысть  
евⸯве и ѿ скврьны заповѣдь гню ·  
и того ради потьмнена лѹна ·  
и не сїаеть свѣтⸯла · ты ѹбо 
 

 
 
cf. Mt 16:18 

 

3 

4 

5 

3 
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Fol. 263a (B4:2-5) 

 

3 ї ре P| ѿ ... заповѣда: ѡ P 

4 1ї P| приступиⷡ воспрашаї P| 2тꙑ P| црк͠ви еси: єси црк͠и P 

5 реⷱ мр͠ьꙗ петрови P| племене: племени P| прьвее: om. P| еси: P| евⸯва: євга P| 

вижьⷣ: вижь P| ꙗко: како ти P| адамовꙋ: om. P| єсть старѣї P| вижⷣь: вижь P| же: 

om. P| ꙗко: како ти P| наполнена P| евⸯжино: євзино P| 1ї P| гь҃: om. P| евⸯвѹ: 

євгу P| 2ї P| г҃ь: om. P| сїати: P| слн͠цѹ ... адамꙋ: слн͠це же адаму на въстоцѣ P| 3а P| 

же: om. P| евⸯви: om. P| свѣтити: сиꙗти P| и (ꙗ ): om. P| евⸯве: євзѣ P| и ѿ зане 

преступи заповѣдь би͠ю P| потьмнена: потемнѣ P| свѣтⸯла: свѣтъ єꙗ P 

 

| , | | |

| | | |

 

*  
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Fol. 263b (B4:5-9) 

 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

*  
вьпрашати4 за ме · въ ме бо вьсели се  
ꙗко ѿети поношенїе женⸯское  
6 и егⷣа вьзыдѡ на врьⷯ горы · и мало  
ѿлѹчи се ѿ ниⷯ гь҃ · и ре петрь ·  
къ марїи · ты еси ѹпразныⷣвⸯшїа1  
прѣстѹпленїе евⸯвино ѿ стѹ- 
да на радость прѣложивⸯшїи ·  
7 пакы ѹбоꙗвⸯши се · іс҃ ре емꙋ  
варⸯѳоломѣи · ги҃ покажи намъ1  
протывⸯныка чл͠чьскааго · да виⷣмъ  
како е · или что дѣло его ꙗко ни  
тебѣ самого не пощедѣ нь сьтⸯвори2  
на кртѣ повѣшенꙋ быти · 8 1възрѣ- 
вⸯ же іс҃2 - 
стоо · и не можеши видѣти тѣхь  
ихⸯже въпрашаеши · 9 варⸯѳоломѣи  
паде на ногⷹ гнⷭю1 и ре кь іу хѹ҃ свѣ- 
тилⸯныче не ѹгасаеи2 · вѣчнааго  
свѣта сп͠сенїе неисповѣдимое : 
 

 

6 

7 

8 

9 

6 

7 

8 

9 
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Fol. 263b (B4:5-9) 

 

адамовь: адамови P| тебѣ: тобѣ P| вьпрашати: P| 4петре P| за ме ... женⸯское: om. P 

6 ѿ ниⷯ гь҃: P| марїи: мт͠ри P| ѹпразныⷣвⸯшїа: ѹпразнивши P| 1пре P| евⸯвино: 

євзино P| прѣложивⸯшїи: om. P 

7 {пакы ѹбоꙗвⸯши се іс҃: om. U; пакы: ї P; ѹбоꙗвⸯши се іс҃: ѹбоꙗвшю же сѧ петру P}| 

PU| варⸯѳоломѣи: валъфромѣї P| намъ: нꙑ P| 1дьꙗвола U| чл͠чьскааго: члвк͠а P, чл͠ча U| како: 

каковъ U| {или что дѣло его ꙗко: om. U; ꙗко: P}| тебѣ: тобе P| не пощедѣ: постꙑдѣ сѧ P, 

не пощаде U| нь: ї P| 2тѧ PU| повѣшенꙋ: привⷢождену P, распꙗтꙋ U 

8 1ї PU| же: om. PU| 2ї PU| {вь тебѣ ... жестостоо: om. U; вь: om. P; тебѣ: тобѣ P; срцⷣе жестостоо: 

жестко серде (!) P}| и (не): om. PU| {тѣхь ... въпрашаеши: єго P; тѣхь: сиихъ U} 

9 варⸯѳоломѣи: валъфромѣї P, варⸯфоломѣи U| паде: падъ P| єго P| 1

єⷤ восⸯпрошꙋ тебѣ U (hinc om. ad finem versus)| кь іуⷭ хѹ҃: om. P| ѹгасаеи: ѹгасаⷽ P| 2їсе P| 

неисповѣдимое: неїсповѣдимꙑи P 

 

| | | | | | | | | |

| | | | |  | |

|

L: 7 

8

9 

 

*      
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Fol. 264a (B4:9-12) 

 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

дарѹи лющїимⸯ те иже бесконⸯчны  
свѣть дае · прнⷭодвы͠е ради вь мирѣ*  
своимь съшьстїемь · горⸯнаго сꙋ- 
щьстⸯва · слово ѡч͠ее на земли2 дѣло  
съврьшивь · иже скрьбь адамовꙋ  
на радость прѣложивь · и печа- 
ль евжинꙋ ѹпразныⷣвь бл͠годѣ- 
тныиⷨ слѡвоⷨ · и дв͠ычьскыимъ  

- 
вѣ спѡⷣби словѡⷨ въпрошенїа  
10 и тако гл͠ющю варⸯѳоломѣю ·  
възыде же іс҃ · и ре емꙋ хоще ли  
видѣти противⸯныка чл͠ча ве- 
дѣ же ꙗко ѹзриши его · не ть- 
чїю же ты нь и сѹщїи с тобою ·  
аплы и марїа · и падеть ниць  
и бѹдете ꙗко мрьтвы 11 и вⸯси рекоше 
г  · да видымь его · 12 изведе иⷯ из го- 
ры елеѡньскые · и запрѣти до- 
лⸯныиⷨ агг͠лѡⷨ · и починꙋ1 михаилꙋ 
 

 

10 

11 

12 

10 

11 

12 
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Fol. 264a (B4:9-12) 

 

дарѹи ... земли: ї невидимꙑи в миръ прише P| 2ї P| съврьшивь: свершиⷡ P| иже: ї P| 

скрьбь: скорбь P| на радость: в весельє P| прѣложивь: преложи P| евжинꙋ: євзину P| 

ѹпразныⷣвь: ѹпразни P| бл͠годѣтныиⷨ ... безлобивѣ: P| словѡⷨ: словесѣ P| 

въпрошенїа: воспрашаньє P 

10 и (тако): om. P| варⸯѳоломѣю: валъфромѣю P| възыде же: om. P| іс҃ ... емꙋ: ї реⷱ їсъ P| хоще: 

хощеши P| чл͠ча: члв͠ка P| ведѣ же: om. P| ꙗко ѹзриши его: ї ѹзрите  єго P| сѹщїи: om. P| 

марїа: м͠рьꙗ P| и: om. P| падеть: P| ꙗко: аки P 

11 рекоше: рекоша P 

12 {изведе иⷯ ... долⸯныиⷨ агг͠лѡ ⷨ: om. U; изведе иⷯ: и сведе ꙗ P; из: з P; долⸯныиⷨ агг͠лѡⷨ: ан͠глмъ 

долнимъ P}| починꙋ: повелѣ PU| 1 U 

 

| | | |  | | | |

|

 

L: 10 

12

 

* 
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Fol. 264b (B4:12-13) 

 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 

въстрѹбыти вь вышныⷯи трѹ- 
бою силы своеѥ1 · и2 тѡⷨ часѣ  
извѣдень бысть сатана · дрьжиⷨ  
шестїю сьть и ·ѯ҃· аггл͠ь дрѹгыⷯ  
веригамы ѡгными свезаны · 13 бѣ- 
ше1 высота его ·х҃· лакть · тль- 
стота его ·з͠і· лакⸯть · лице же  
его2 ꙗко мльнїа ѡгнꙗ3 ꙭч͠и4 его  
ꙗко искры и ѡгны · и ѿ нозрⷣь его  
исходещи вонѧ смрьдещи · ѹста5  
его исходещи ꙗко пропасть гль- 
бынаа6 ⸪ ― 

 

 
 
 
 
 
 
cf. Job 41:6–13 

 

13 

13 
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Fol. 264b (B4:12-13) 

 

въстрѹбыти: P| вь вышныⷯи: om. PU| трѹбою силы своеѥ: om. P| 1ї воструⷠ михаїлъ 

PU| 2в PU| извѣдень: изведенъ PU| сатана: дьꙗволъ PU| шестїю сьть и ·ѯ҃·: ·х҃· ї ·ѯ҃· тъ P, 

шестью соⷮ U| дрѹгыⷯ: om. PU| веригамы ѡгными: ѡгненꙑми PU| свезаны: свѧзанъ PU 

13 1же U| 
(высота) его: змиꙗ того P| ·х҃·: ·ѕ҃· соⷮ U| лакть: P| {тльстотаⷤ его ·з͠і· лакⸯть: om. 

P; U; ·з͠і·: ·м҃· U}| 2лице же єго (!) P| ꙗко: аки U| мльнїа: моланьⷽ P U| 

ѡгнꙗ: om. P, ѡгненаꙗ U| 3а U| 4же P| искры: їскриє P, сковрада U| и ѡгны · и: om. PU| нозрⷣь: 

ноздри PU| исходещи: їсходѧще P, исходиⷮ U| смрьдещи: смердѧще P, смерⸯдꙗщаꙗ U| 5же P| 

исходещи (ꙗко): om. PU| гльбынаа: глубока P| 6б͠у же нашему слава вⸯ P

 своимъ и невидиⷨ бысть ѿ нихъ · ємꙋ же сл͠ва U 

 

| |  

|   |  | | |

 

L:

13  
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Mariina modlitba (B2:13) 

 

H:  

G:  

C: Deus magnus et omni sapientię repletus. Rex cęlorum inenarrabilis. et inestimabilis. 

V: б͠е великыи и прѣмѹдрыи и цр͠ѹ вѣкѡⷨ невидимыи 

P: б͠е превелиⷤ ї ц͠рю вѣкомъ несвѣдомꙑи неїзъгл͠нꙑи 

 

H: 

G:  

C: qui fundamenta caeli confirmasti verbo tuo. 

V: величьство нбное сьставивы  и словѡⷨ сломи вⸯсѧ  

P:  

 

H: 

G: 

C: qui fundamenta caeli confirmasti verbo tuo. 

V:  

P: їже согласно составивъ 

 

H: 

G: 

C: qui sedes in throno tuo in septimo caeli qui de limo terrę hominem plasmasti. qui te inviso 

representasti. qui lumen a tenebras separasti.  

V: и мракь сьставывь иже несьставима вь сьставленїе ѹстроивь и ѿ свѣта разлѹчивь 

P: неставимаⷽ ставленьє ѹстроївъ темную нощь ѿ свѣта разлучи 

 

H: 

G: 

 

C: qui fundamenta aque conflasti. qui in nube factus est cursor. et in tenebrę apparuit timor. 

V:  

P: ѡснованьⷽ воднаꙗ составивъ теченьємъ вкупѣⷤ ї нбна  

 

H: 

G: 

 

C: qui terram fundasti. et eam non dereliquisti. qui omnem terram nostris roris adimples qui verbum 

cherubyn. formasti inestimabilis verbum patris. 

V: иже землю ѡснова не оставивь ею погыбнѹⷮ иже въсегⷣа ѡц҃  

P: землю ѡсновавꙑи ї не ѡстави єѧ погибну 
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H: 

G:  

C: qui in septem caeli. vix tandem capis; in me autem dignatus est capere. 

V: егоже · з҃ · нб҃сь едва въмѣстеть въ ме изволы бестрастⸯно въселити се 

P: єгоⷤ ·з҃· нб͠съ ѡдва вмѣстѧⷮ ї в мѧ їзволи вмѣстити 

 

H: 

G:  

C: qui totus ipse videris esse in te omnia facta sunt.  

V: испльнь вⸯсѣми словесы и тобою вⸯса быше 

P: їсполни саⷨ словесꙑ ї тобою всѧ бꙑша 

 

H: 

G: 

 

C: Da gloria nomini tuo et manifestare me digneris in conspectu apostolorum tuorum misteria ista. 

V: даи же славꙋ прѣвеликꙋю имены твоемꙋ и повели ми извѣщами прⷣѣ аплы своими 

P: даї же славу їмѧни своєму превеликому повели ми їзвѣщаⷮ предъ аплꙑⷭ твоїми 


