
Posudek práce Martiny Chromé, Apokryfní Bartolomějovo evangelium ve slovanské tradici, 

Praha 2016. 

Pro řecky psané apokryfy má velký význam řada překladů do jiných jazyků, jako např. do 

latiny, kopštiny, syrštiny, gruzínštiny, arménštiny nebo arabštiny. Význam slovanské, to 

znamená staroslověnské a církevněslovanské, tradice apokryfů pro výzkum apokryfů je 

vzhledem k pozdnímu doložení omezen a stává se důležitým pouze tehdy, když se dílo v 

řečtině nezachovalo nebo když řecká rukopisná tradice je pozdní a/nebo špatná. Pro první 

případ lze uvést následující příklady: kniha Henoch (slovanský Henoch nebo Henoch2, 

ačkoliv nedávno byly nalezeny možné koptské fragmenty tohoto apokryfu, vydané 

nizozemským badatelem Joostem L. Hagenem; kromě toho existují etiopský 

Henoch/Henoch1 a hebrejský Henoch/Henoch3), Jakubův žebřík a Abrahamova apokalypsa. 

Druhý případ pozorujeme u těchto apokryfů: 3Baruch, Tomášovo dětské evangelium, Acta 

Petri. K těmto apokryfům můžeme příčíst také Bartolomějovo evangelium (BHG 228), které 

tvoří náplň disertace Martiny Chromé. Tento apokryf je doložen ve dvou  – popřípadě třech – 

řeckých rukopisech (oba vydané řecké texty pocházejí ze 13. stol.), ve dvou latinských 

rukopisech (z 10./11. a z 11. stol.) a dále i v šesti církevněslovanských rukopisech, vzniklých 

v době mezi 14. a 18. stoletím. V jednom řeckém a v jednom latinském rukopisu schází 

počátek textu, a z šesti slovanských textů jsou pouze vídeňský (cod. Vindob. slav. 125; 16. 

stol.) a petrohradský rukopis (RNB, Kir.-Bel. 4/1081; 15. stol.) úplné. Kromě dvou vydaných 

řeckých rukopisů existuje ještě třetí v Benátkách (15. stol.); o jeho existenci se však autorka  

dověděla příliš pozdě, takže už k němu nemohla přihlížet. V soupisu de Santos Otero (Die 

handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen II, Berlin – New York 1981, 57-

59) se uvádí pět slovanských textů apokryfu, v roce 2010 Anisava Miltenova publikovala 

další přepis z dečanského kláštera (Deč 103, 14. stol.; Za edin neizvesten prepis ot apokrifnite 

văprosi i otgovori na apostol Vartolomej, v: М. Jovčeva, vyd., Pěnie malo Georgiju. Sbornik 

v čest na 65-godišninata na prof. dfn Georgi Popov, Sofija 2010, 464-477) ¬ část tohoto 

rukopisu je však ztracena, takže se zde nachází jen počátek textu.   

Literatura o Bartolomějově evangeliu (= Bartolomějových otázkách) je, jak autorka správně 

konstatuje (str. 2), velice skrovná. Její disertace představuje první monografii o slovanské 

textové tradici, zahrnující všechny slovanské texty. Práce, která má 161 stránek, je vystavěna 

velice přehledně a její grafická stránka je výborná.  

Disertace je rozdělena do pěti velkých kapitol, na něž navazuje závěr, seznam zkratek, použitá 

literatura a několik příloh, mezi nimiž se nachází také kritická edice slovanského textu s 



paralelním vydáním řeckého a latinského textu (str. 118-161). Pět velkých kapitol je nazváno 

takto: 1. Bartolomějovo evangelium (úvod; str. 3-8) ; 2. Dochované rukopisy (str. 9-30) ; 3. 

Textologický rozbor (str. 31-53); 4. Lexikální rozbor (str. 54-92); 5. Morfologie a syntax (str. 

93-99).  

První kapitola přináší popis obsahu díla a také jeho zařazení mezi jinými slovanskými texty s 

podobnou tematikou. Co se týče doby vzniku řeckého originálu, autorka se přidružuje (str. 3) 

názoru J. A. Duse (Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III., Praha 2007, 95), který 

je přesvědčen o vzniku ve 3. století. O jiných názorech se autorka nezmiňuje, srv. např.: 

„Entstehung dieser Fassung nach dem vierten Jahrhundert” (Christoph Markschies, Die 

Fragen des Bartholomaeus, Einleitung, Antike christliche Apokryphen in deutscher 

Übersetzung, I. Band: Evangelien und Verwandtes, Teilband 1, Herausgegeben von Christoph 

Markschies und Jens Schröter, Tübingen 2012, str. 709). Lokalizace slovanského překladu 

delšího Nikodémova evangelia do Čech (str. 5) dnes spíše není sotva přijímána, převládá 

názor o jihoslovanském původu překladu (srv. např.: B. Grabar, Über das Problem der 

längeren Fassung des Nikodemusevangeliums in der älteren slavischen Literatur, in: S. 

Dufrenne, Byzance et les Slaves, Études de civilisation. Mélanges Ivan Dujčev, Paris, 201-

206; B. Grabar, Les fragments glagolitiques de Pazin. Cyrillomethodianum V, 130-134; А. 

Минчева, Никодимово евангелие, Palaeobulgarica/Старобългаристика 9/4, 30-44; G. 

Ziffer, La tradizione glagolitica croata del Vangelo di Nicodemo, v: M.-A. Dürrigl – M. 

Mihaljević – F. Velčić, vyd., Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s 

međunarodnog znanstvenog skupa povodom 100 obljetnice Staroslavenske Akademije i 50. 

obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb – Krk 2.-6. listopada 2002.), Zagreb – Krk 2004, 

261-269).  

Druhá kapitola poskytuje velmi infomativní přehled o řeckých, latinských a slovanských 

rukopisech díla a jeho částí. Pozitivně je třeba hodnotit, že se zde u každého rukopisu uvádějí 

i ostatní v něm obsažené texty. Na str. 9 cituje Ch. stema konstruované Kaestlim (J.-D. 

Kaestli, Où en est l’étude de l’„Évangile de Barthélemy”, Revue biblique 95, 1988, 17). 

Poněkud odlišné stema navrhl Christoph Markschies (op.cit., 704; hlavní rozdíl je v postavení 

řeckých rukopisů v poměru k přeloženým textům). Jak už bylo řečeno, nejstarší přepis 

slovanského Bartolomějova evangelia, který bohužel sahá jenom do kapitoly 1:23, odhalila A. 

Miltenova v rkp. Dečani 103 z třetí četvrtiny 14. stol. Autorka se domnívá souhlasně s A. 

Turilovem (К истории библиотеки и скриптория Дечанского монастыря: заметки о 

рукописях XIV в., Дечани у свету археографских истраживања. Зборник радова, 



Београд 2012, 16-33), že také Bartolomějovo evangelium v tomto rukopisu pochází z Ruska, 

tedy že se do Srbska dostala v souvislosti s prvním východoslovanským vlivem, současně 

však musí přiznat, že v něm žádné jazykové stopy takového vlivu nejsou patrné (str. 18: „Z 

jazykového hlediska jsme pro toto zařazení nenašli žádné přesvědčivé argumenty.”). Naproti 

tomu lze, jak už bylo zjištěno Speranským (M. Н. Сперанский, Из истории русско-

славянских литературных связей, Москва 1960, 90f.), stopy východoslovanské předlohy 

najít ve vídeňském serb.-csl. sborníku č. 125 z 16. stol. (str. 18násl.). Mimo to existují 

textologické závislosti mezi vídeňským rkp. a rkp. Barsov 2730 (17./18. stol.), které se též 

ukazují ve výskytu textů (str. 28). Při analýze jazyka druhého úplného textu v tzv. Paisevském 

sborníku (RNB, Kir.-Bel. 4/1081) se psaní хто (< *kъto) charakterizuje jako jihorusismus (str. 

24: „jihoruské dialektní”), avšak tento jev má rozšíření mnohem větší (srv. A. И., 

Соболевский, Лекции по истории русского языка, ’s-Gravenhage 1962 [= Moskva 41907], 

105násl.).  

Třetí kapitola se věnuje textologii. Upozorňuje se zde na to, že dva řecké rukopisy se často 

liší. Slovanský překlad vykazuje shody jak s jedním tak s druhým řeckým rukopisem (str. 35), 

a občas také s latinským textem, poněvadž oba překlady zřejmě pocházejí z řecké textové 

verze starší, než je ta, která je dochována ve dvou řeckých rukopisech (str. 44; srv. též str. 

100). Rkp. Uvar 884 a tverský rkp. poskytují na základě pozdějších krácení popřípadě 

rozšíření nejvíce odlišné textové verze (str. 38násl.). Rukopisy s nejčetnějšími vzájemnými 

shodami jsou vídeňský rukopis a rkp. Barsov 2730, které pocházejí ze společného 

hyparchetypu (str. 38násl., 43násl.). Určitý problém přitom podle mého názoru představuje 

několik jazykových zvláštností vídeňského rkp-u, které – jak se zdá – poukazují na 

středobulharskou předlohu, srv. eju (Gen. sg. ž. osobního zájmena; např. 259b10, 13; < *eję?) 

a slovesný tvar sьtriju (1. os. sg., 277a18; tvar je bulharským novotvarem, doloženým teprve 

ze 13. stol.; srv. C. Koch,  Das morphologische System des altkirchenslavischen Verbums, II, 

München 1990, 695).  

Ve čtvrté, nejdelší kapitole disertace se autorka věnuje lexikálnímu rozboru. Velice přínosné 

bylo, že mohla použít úplný, z části ještě nepublikovaný řecko-staroslověnský Index 

verborum k pražskému staroslověnskému slovníku. Materiál je analyzován v několika 

podkapitolách: 4.1. Biblické citáty (S. 56-70); 4.2. Preslavismy (str. 70-78); 4.3. Archaismy 

(str. 78-80); 4.4. Specifické lexémy a lexikální varianty ve slovanských rukopisech (str. 80-

84); 4.5. Číselné údaje (str. 85-90); 4.6. Toponyma (str. 90-92). Autorka vyhledala velké 

množství slov, která jsou typická pro východobulharskou, prěslavskou redakci 



staroslověnštiny: mǫžь (1 Cor 11.3; vs. člověkъ), obradovanaja (srv. Lc 1.28; vs. 

blagodětьnaja), zatvorъ (Ps 106.16), zavěsa (M 27.51), zavora (Ps 106.16); lěvъ (vs. šui), o 

ljutě mьně (?), poslědovati/vъslědovati (vs. iti po komь, iti vъslědъ kogo), pověsiti, prěvelikъ, 

tъčijǫ (vs. tъkъmo), veriga (vs. ǫže želěznoe), zovomъ. Ale ani tento výčet není úplný, je 

možno najít ještě další prěslavismy, např. poslušьstvo (279b1), protivьnikъ (263b11, 264a13), 

sъtrьpěti (277b10), vъzljubljenikъ (277a6-7, 279a8, 279b16, 280a2-3). Možná že i v 

zkomolenině почин¹ (264a20; ἔνευσε) se utajuje prěslavismus, jestliže se za ní skrývá stsl. 

pokynǫti (srv. pokynovenije Supr). Kromě toho se v Bartolomějově evangeliu vyskytuje 

několik slov, která scházejí v stsl. kánonu: machnǫti (261b10), potьmьniti/potьmьněti 

(263a19), svita (261b7). Nalezených archaismů je mnohem méně: blagodětьnaja, 

prьvozьdanyi, radi, vъskrьsenije, žrьtva. Většina těchto slov není navíc omezena na archaické 

stsl. památky, nýbrž je doložena také v Supraslském rukopisu, typické východobulharské 

památce v rámci stsl. kánonu (prьvozьdanyi se vyskytuje dokonce jenom v Supraslském 

rukopisu). Na lexikální rovině představuje tedy Bartolomějovo evangelium typický 

prěslavský text. Na základě lexikálních archaismů se autorka domnívá, že překlad vznikl na 

počátku 10. století, což z hlediska slovní zásoby není příliš přesvědčivé, ale existují indicie – 

zakrátko budou zmíněny –, že tato chronologie je možná.  

V páté kapitole Ch. pojednává o následujících jevech: duál, tvary minulého času, dativ 

absolutní, kolísání mezi adnominálním genitivem a dativem, překlad přímé řeči, konkurence 

mezi pouhým pádem a  předložkovou vazbou.  

Už ve čtvrté kapitole byly zpracovány konstrukce s číslovkami (4.5. Číselné údaje, str. 85-

90). Několik těchto konstrukcí ukazuje na velké stáří překladu, např. и вьшDь у¬хь диявола и 

бҐa стомь раньь (dečanský rkp.; str. 87). Genitivní vazba substantiv po nepřímých pádech 

číslovek je zvláštností nejstarších stsl. rukopisů. Již v Supraslském rukopisu je tato konstrukce 

řídká a nahrazuje se konstrukcí se substantivem v nepřímém pádu shodném s pádem číslovky 

(srv. R. Večerka, K charakteristice jazykové normy starobulharského literárního centra 

prěslavského, v: Philologia Slavica [in honorem Francisci Venceslai Mareš septuagenarii], 

Praha 1992 [= Slavia 61/4], 375-381, zde: str. 377). V textech prěslavské školy ovšem panuje 

jistá variabilita. Tak v Šestodněvu exarchy Jana jsou doloženy četné archaické konstrukce, 

což přímělo Radoslava Večerku k tomuto závěru: „Ze srovnání syntaxe číslovek v Su a v Š 

tedy vyplývá, že norma spisovného jazyka v prěslavském centru nebyla přísně unifikovaná.“ 

(ibid., 279).  



Závěr práce shrnuje poznatky, které disertace přináší. Vysvětlení, proč slovanský překlad 

obsahuje jenom kapitoly 1.1.-4.13, nepodává. Originál slovanského překladu vznikl před 

rokem 970 v Bulharsku, protože autorka se domnívá, že všechny dochované rukopisy 

pocházejí z kyjevského archetypu. Tam se prý dostaly s výboji knížete Svjatoslava v 

Bulharsku. Paní Ch. spočítá se dvěma hyparchetypy, které jsou závislé na tomto archetypu: 

rukopis z Vídně a rukopis Barsov 2730 závisejí na hyparchetypu II, všechny ostatní rukopisy 

na hyparchetypu I. Na str. 102 se nachází stema církevněslovanských rukopisů. Jak řečeno, 

zdá se mi pochybným, zdali skutečně musíme předpokládat východoslovanský mezistupeň 

mezi bulharským překladem 10. století a dečanským rukopisem 14. století. V budoucnu chce 

autorka přihlédnout také k benátskému rukopisu z 15. století..  

Celkově jsou autorčiny analýzy přesvědčivé. Přesto s ní však na několika nečetných místech  

není možné souhlasit: tak pravidelný reflex onomatopoického slova *wai není †vъi nebo 

†vъě/vъja (str. 75), nýbrž výhradně vě. A číslovka druguju ve větě и егаD сьнидохь другую 

.фЌ. (= 500) степенҐи (citováno podle dečanského rkp-u; str. 85) není samozřejmě genitiv 

duálu (tak na str. 86), nýbrž akuzativ singuláru (vztahuje se na číslovku pętь).  

V disertaci se téměř nevyskytují tiskové chyby. Našel jsem pouze následující (výčet podávám 

bez nároku na úplnost):  

str. 8, pozn. 4: Mošinského hypotéza – recte: Mošinova hypotéza  

str. 11, ř. 8: in Psalmus 6 – recte: in Psalmum (?) 6  

str. 23, ř. 12: блюсис – recte: блюстис  
str. 26, ř. 3: патриару – recte: патриарху  

str. 26, ř. 7: о Васлии – recte: о Василии  

str. 57, 9. ř. zdola: κεφαλὲ – recte: κεφαλὴ  

str. 57, 7. ř. zdola: ре – recte: реcђ (na str.140, f. 260a11 správně)  

str. 59, 13. ř. zdola: εἰσερχέςθαι – recte: εἰσέρχεσθαι  

str. 59, 11. ř. zdola: εἰσερχέσθαι – recte: εἰσέρχεσθαι  

str. 63, ř. 16: βασιλέος – recte: βασιλέως  

str. 76, ř. 17: ὄιμοι/ὄιμμοι – recte: οἴμοι/οἴμμοι  

str. 97, ř. 15: писате ¬ recte: писатеMђ (tak správně na str. 126, f. 278a6)  

 

Edice textu, která zřejmě spočívá na kolaci podle rukopisů, obsahuje řadu chyb, protože jsou 

někdy vynechány nadepsané litery (edici jsem měl možnost srovnat pouze s dřívějšími 

vydáními, nikoliv s rukopisy):  

ре – recte: реcђ : 276b9, 259b2, 260a8, 260a18, 261a16, 261b8, 261b18, 262a7, 262b2, 263а6, 

263b5, 263b9, 263b18, 264а12,  

крта – recte: крTђта (277а4)  



str. 126, 16. ř. zdola: ἀκριδῶς – recte: ἀκριβῶς  

str. 126, 10. ř. zdola: εἰσ – recte: εἰς  

str. 130, poslední řádek: duobos – recte: duobus   

str. 140: w таинý се (260a1) – recte: w таинý се” (akcent zde znamená i)  

str. 140: гла (260a13) – recte: глЌа  
str. 142: съ (260b3) – recte: създа (?)  

str. 144: тен∙ю (261a6-7) – recte: теcђн∙ю  
str. 144: погҐбну (261а9) – recte: погҐбнуU  
str. 144: аплҐ (261а15) – recte: аплTђҐ (tak správně v aparátu na str. 145)  

str. 146: моео (261b19) – recte: моеCо  
str. 148: бҐ (262a4) ‒ recte: бҐTђ  
str. 148: яко (262a4) ‒ recte: якоF  
str. 148: днь (262a9) – recte: днTђь  
str. 148: аплҐ (262a10) ‒ recte: апTђлҐ  
str. 150: е (262b3&8) – recte: еTђ  
str. 150: херукти (262b7) – recte: херуктиTђ  
str. 150: земю (262b9) – recte: земMю  
str. 150: аплҐ (262b11) – recte: апTђлҐ (tak správně v aparátu na str. 151)  

S. 150: г¹ (262b19) – recte: гЌ¹  
S. 152: е (263a9&10) – recte: еTђ  
S. 152: гню (263a18) – recte: гнTђю  
S. 154: яко (263b3) – recte: якоF  
S. 154: вьзҐдw (263b4) – recte: вьзҐдwN  
S. 154: е (263b12) – recte: еTђ  
S. 154: кртý (263b14) – recte: крTђтý  
S. 154: ¶y (263b18) – recte: ¶yTђ  
S. 156: люù∙им± (264b1) – recte: любяù∙им±  
S. 156: аплҐ (264b16) – recte: апTђлҐ  
 

Při celkovém hodnocení disertace paní Mgr. Martiny Chromé je nutno poznamenat, že jde o 

výbornou práci. Paní Chromá disponuje velice dobrými znalostmi staroslověnské a 

církevněslovanské mluvnice, textologie a srovnávací mluvnice slovanských jazyků. Má 

spolehlivý úsudek a přesvědčivou argumentaci. Její disertační práce znamená velký pokrok ve 

zkoumání Bartolomějova evangelia. Práce by bezpodmínečně měla být publikována knižně. 

Doporučuji také, aby části práce byly uveřejněny v jiném jazyce než v češtině, aby tímto 

způsobem byly zpřístupněny širšímu publiku.  

Proto navrhuji, aby předložená práce byla přijata k obhajobě pro získání titulu Ph.D.  

Vídeň, 20. května 2016                                      Dr. Johannes Reinhart, ao. Univ.-Prof.  



  


