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

vznikat již v průběhu prvního století. Tyto památky 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 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.  

Jedním z raně křesťanských apokryfů je Bartolomějovo evangelium (dále Bart), 

památka sepsána 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. Navzdory starobylosti 

původního textu dosud nebyla této památce věnována dostatečná pozornost. 

Bart představuje památku, která svým obsahem a formou nijak nevybočuje z řady 

dalších novozákonních apokryfů. Jakožto klasický erotapokritický spis je psána jednoduchým 

stylem, takže všechny její dochované jazykové verze jsou přehledné a srozumitelné. Text 

památky je rozdělen do pěti kapitol různé délky. V první kapitole se apoštolové vyptávají 

Ježíše na jeho sestup do podsvětí, ve druhé kapitole se ptají Marie na události, které 

předcházely vtělení Ježíše Krista, ve třetí kapitole ukazuje Ježíš apoštolům apokalyptickou 

propast a ve čtvrté kapitole spoutaného satana. Závěrečná pátá kapitola pojednává o otázkách 

Ježíšovi ohledně nejtěžšího hříchu a manželství.  

Celý text Bart je prodchnut biblickými citáty a dalšími nepřímými narážkami na místa 

ze Starého či Nového zákona. V památce jsou však patrné i tendence heretické, které odporují 

křesťanské dogmatice. 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. V Bart je však 

primární Ježíšova božská podstata, zatímco jeho 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. Ještě hlouběji zachází doketismus, podle kterého nebyl Ježíš opravdovým člověkem, 

jeho tělo bylo pouze zdánlivé a nemohlo trpět. Stejně jako monofyzitismus uznává tento směr 

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

dialogu Boha s lidmi. 
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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. 

 

Předkládaná dizertační práce Apokryfní Bartolomějovo evangelium ve slovanské 

tradici je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsme se věnovali dějinám památky 

a problematice heretických prvků, které se v ní objevují.  

Ve druhé kapitole jsme podali přehled všech dochovaných rukopisů s textem 

analyzované památky. Snažili jsme se upozornit především na specifické jevy jednotlivých 

verzí (zejména z hlediska ortografie a způsobu členění textu), a zvláštní pozornost jsme 

věnovali také obsahům sborníků, do nichž jsou rukopisy zařazeny.  

Ve třetí kapitole jsme přistoupili k textologické analýze dochovaných rukopisů. 

Na základě porovnání řeckých verzí památky se slovanským překladem jsme se pokusili určit, 

zda je některý z řeckých rukopisů slovanským verzím bližší. Přihlíželi jsme i k latinské verzi, 

zejména na místech, kde se přibližuje k slovanskému znění. Dále jsme se v této kapitole 

soustředili na textologické porovnání slovanských verzí, a to především za účelem jejich 

rozdělení do rukopisných linií. Zcela samostatně jsme se pokusili analyzovat dochované znění 

Mariiny modlitby z verše B2:13, v níž je zachycen neidentifikovatelný jazyk, jímž Marie 

promlouvá. 

Nejrozsáhlejší, čtvrtá kapitola byla zacílena na lexikální rozbor památky. Zde jsme 

v první řadě podali přehled a analýzu biblických citátů, které se v textu objevují, a dále jsme 

se soustředili na výskyt preslavismů, archaismů a dalších specifických lexikálních prvků, 

které mohou pomoci při přesnějším stanovení místa a doby vytvoření prvotního slovanského 

překladu památky. V závěru této kapitoly jsme obrátili pozornost také na číselné údaje 

a toponyma a jejich variabilitu v jednotlivých rukopisech památky.  

Slovanský překlad Bart neobsahuje žádné výrazné odchylky od staroslověnských 

a církevněslovanských morfologických a syntaktických norem, ba naopak lze tvrdit, že jazyk 

této skladby je z gramatického hlediska velmi jednoduchý. Proto jsme pojali pátou kapitolu, 
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věnovanou právě morfologii a syntaxi slovanského překladu Bart, velmi stručně a zaměřili 

jsme se pouze na několik vybraných jevů. 

Jak jsme již zmínili, znění Bartolomějova evangelia je v současné době známo z deseti 

rukopisů, a sice dvou řeckých, dvou latinských a šesti slovanských: 

 

 zkr. signatura původ datace uložení rozsah kapitol  

H Hierosol. Sabbaticus 13 řec. 13. stol. Jeruzalém 1:1–4:32 

G Cod. Hist. Gr. 67 řec. 13. stol. Vídeň 1:28–5:11 

C Bibl. Casanatense 1880 lat. 11. stol. Řím 1:1–5:11 

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

4:51–4:54 

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 

V Cod. Vind. Slav. 125 srb. 16. stol. Vídeň 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 

 

Všechny slovanské rukopisy s textem Bart se pojí k jednomu společnému archetypu 

překladu. 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.  
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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.  

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 textologicky nejbližší a sborníky, do nichž jsou tyto rukopisy 

začleněny, obsahují kromě Bart i další čtyři společné památky. Zcela stranou z tohoto 

hlediska 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 známa 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.  
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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 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 
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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 

(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.  
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