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âesk˘ pﬁeklad novozákonních apokryfÛ
Dalibor Papou‰ek
Moderní pﬁekladatelská tradice ãeské biblistiky, spojená pﬁedev‰ím
s ekumenick˘m pﬁekladem Bible, byla v posledních letech obohacena v˘znamn˘m vydavatelsk˘m poãinem, kter˘ doplnil kanonick˘ text Nového
zákona dlouho oãekávan˘m pﬁekladem novozákonních apokryfÛ. Starozákonním pseudepigrafÛm (apokryfÛm), vydan˘m jiÏ dﬁíve pod redakãním
vedením ZdeÀka Sou‰ka,1 se tak dostalo dÛstojného novozákonního pandánu.
Novozákonní apokryfy v‰ak nepﬁedstavují pouze dÛleÏit˘ doplnûk studia Nového zákona, ale také v˘znamn˘ soubor pramenÛ pﬁi pokusech o rekonstrukci poãátkÛ kﬁesÈanství. Pro dobu, kdy je‰tû nebyl Nov˘ Zákon
ustálen, je totiÏ rozli‰ování mezi kanonick˘mi a apokryfními texty z religionistického hlediska irelevantní. Vedle apokryfních textÛ náleÏejících
k nejstar‰ím vrstvám kﬁesÈansk˘ch tradic ãi roz‰iﬁujících vhled do plurality ranû kﬁesÈansk˘ch proudÛ (gnostické a ÏidokﬁesÈanské spisy) pﬁedstavují
i v˘raznû mlad‰í texty (evangelia JeÏí‰ova dûtství, skutky apo‰tolÛ) cenn˘
zdroj, napﬁíklad pro studium lidové vrstvy raného kﬁesÈanství, stﬁedovûké
hagiografie nebo kﬁesÈanské ikonografie.
Kvalitní pﬁeklad novozákonních apokryfÛ v ãeském prostﬁedí dlouho citelnû chybûl. Pﬁi citacích se bylo moÏné opﬁít pouze o stále vzácnûj‰í v˘bor, poﬁízen˘ koncem padesát˘ch let pod redakcí Jindﬁicha Mánka,2 pﬁípadnû jej srovnat s klasick˘m nûmeck˘m pﬁekladem3 nebo s podstatnû
mlad‰ím pﬁekladem polsk˘m.4 Jen ojedinûle se objevily nové pﬁeklady
jednotliv˘ch apokryfních spisÛ, k nimÏ patﬁilo zejména gnostické Tomá‰o-

1 Zdenûk Sou‰ek (ed.), Knihy tajemství a moudrosti I-III: Mimobiblické Ïidovské spisy:
Pseudepigrafy, Praha: Vy‰ehrad 1995, 1998, 1999.
2 Jindﬁich Mánek (ed.), V˘bor z novozákonních apokryfÛ: Evangelia a skutky apo‰tolÛ,
Praha: ÚCN – Husova ãeskoslovenská bohoslovecká fakulta 1959.
3 Edgar Hennecke – Wilhelm Schneemelcher (eds.), Neutestamentliche Apokryphen in
deutscher Übersetzung I: Evangelien, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) [1904]
61990; iid. (eds.), Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung II: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) [1904]
61997.
4 Marek Starowieyski (ed.), Apokryfy Nowego Testamentu I/1-2: Ewangelie apokryficzne, (èród∏a i monografie 106), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Universytetu Lubelskiego [1980] 21986.
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vo evangelium, pﬁeloÏené z kopt‰tiny Petrem Pokorn˘m.5 V ‰ir‰ím kontextu pﬁinesly v˘znamné obohacení také pﬁíspûvky t˘kající se mimokﬁesÈansk˘ch pramenÛ.6
Na rozdíl od novozákonního pﬁekladu nelze pﬁi ambicióznûj‰í antologii
kﬁesÈansk˘ch apokryfních textÛ vystaãit s pouhou znalostí klasické filologie, n˘brÏ je tﬁeba podstatnû ‰ir‰ího jazykového zázemí7 a t˘mové spolupráce. Vítanou základnou pro takov˘ úkol se stalo Centrum biblick˘ch
studií (CBS), zaloÏené v Praze roku 1999 jako spoleãné pracovi‰tû Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro klasická studia Akademie vûd âR. V jeho rozsáhl˘ch v˘zkumn˘ch zámûrech8 brzy na‰el místo i projekt kritického pﬁekladu novozákonních apokryfÛ.
Reprezentativní v˘bûr kﬁesÈanské apokryfní literatury byl uspoﬁádán do
tﬁí rozmûrn˘ch dílÛ v tradiãním „kanonickém“ ãlenûní na (1) evangelia, (2)
skutky apo‰tolÛ a listy, (3) proroctví a apokalypsy. V tomto poﬁadí byly
pﬁeklady postupnû vydány v nové ediãní ﬁadû nakladatelství Vy‰ehrad, pﬁíznaãné nazvané „Knihovna rané kﬁesÈanské literatury“.9 Nesnadné práce
hlavního redaktora se vzornû zhostil Jan A. Dus, posílen˘ v prvním dílu
je‰tû ﬁeditelem CBS, Petrem Pokorn˘m, kter˘ také vypracoval úvodní studii celé ﬁady, vymezující vztah mezi kanonick˘mi a apokryfními texty raného kﬁesÈanství.10
5 Petr Pokorn˘ (ed.), Tomá‰ovo evangelium: Pﬁeklad s v˘kladem, Praha: ÚCN – Kalich
1981.
6 Srov. zejm. Ladislav Vidman, „Nejstar‰í zprávy mimokﬁesÈansk˘ch autorÛ o kﬁesÈanech“, in: Jan Janda – Alena Frolíková – Jan Burian (eds.), Problémy kﬁesÈanství: Sborník referátÛ z konference Problémy kﬁesÈanství (Liblice 4.-7. ãervna 1985), Praha: Kabinet pro studia ﬁecká, ﬁímská a latinská âSAV 1986, 295-306; Alena Frolíková, Rané
kﬁesÈanství oãima pohanÛ: Svûdectví ﬁecky a latinsky pí‰ících autorÛ 1.-2. století, Jinoãany: H & H 1992.
7 Individuální v˘jimkou byl snad jen nedávno zesnul˘ filolog a teolog Stanislav Segert
zvládající drtivou vût‰inu jazykÛ, které se v biblick˘ch studiích mohou objevit. Sv˘m
skromn˘m pﬁíspûvkem o nezbytnosti jazykové erudice pﬁi práci biblisty zdeptal na první konferenci obnovené religionistiky v Liblicích (1990) vût‰inu úãastníkÛ. Viz Stanislav Segert, „Ad fontes!“, in: Jan Heller – Dalibor Papou‰ek – Helena Pavlincová
(eds.), Stav a perspektivy studia náboÏenství v âeskoslovensku: Sborník referátÛ z konference v Liblicích, 19.-21. záﬁí 1990, Brno: Spoleãnost pro studium náboÏenství –
Ústav pro v˘zkum spoleãenského vûdomí âSAV 1990, 165-172.
8 BlíÏe k ãinnosti CBS viz <http://www.etf.cuni.cz/cbs/>.
9 Jan A. Dus – Petr Pokorn˘ (eds.), Novozákonní apokryfy I, Neznámá evangelia, (Knihovna rané kﬁesÈanské literatury 1), Praha: Vy‰ehrad 2001, 22006; Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy II, Pﬁíbûhy apo‰tolÛ, (Knihovna rané kﬁesÈanské literatury 2), Praha: Vy‰ehrad 2003, 22007; Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III, Proroctví
a apokalypsy, (Knihovna rané kﬁesÈanské literatury 3), Praha: Vy‰ehrad 2007.
10 Petr Pokorn˘, „Novozákonní kánon a apokryfy“, in: Jan A. Dus – Petr Pokorn˘ (eds.),
Novozákonní apokryfy I, Neznámá evangelia, (Knihovna rané kﬁesÈanské literatury 1),
Praha: Vy‰ehrad 2001, 16-34.
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Pﬁeklady z ﬁeck˘ch, latinsk˘ch, koptsk˘ch a syrsk˘ch v˘chozích textÛ
jsou opatﬁeny struãn˘mi úvody, prÛbûÏn˘mi poznámkami, odkazy na hlavní literaturu a rejstﬁíky umístûn˘mi spolu s obecnou bibliografií v závûru
kaÏdého dílu. âtenáﬁi se tak dostává nejen samotn˘ch textÛ, ale také hutného a promy‰leného aparátu, kter˘ potû‰í kaÏdého, kdo se chce apokryfními texty zab˘vat na odborné úrovni.
První díl, nazvan˘ Neznámá evangelia, obsahuje spisy „evangelijního
typu“, které vznikly do konce 2. století. Zahrnuje texty, jeÏ z hlediska literárního Ïánru odpovídají novozákonním evangeliím, stejnû jako spisy, které jsou jako „evangelia“ tradiãnû oznaãovány, vãetnû JeÏí‰ov˘ch v˘rokÛ,
jeÏ se dochovaly v mimokanonick˘ch tradicích. Díl pﬁiná‰í apokryfní dodatky k evangeliím (mimo jiné pﬁeklady cenn˘ch fragmentÛ na papyrech
Egerton 2 a Oxyrhynchus 840 a 1224), nejstar‰í evangelia, mající mnohdy
je‰tû podobu prost˘ch sbírek JeÏí‰ov˘ch logií (Tomá‰ovo evangelium,
Evangelium Spasitele, Rozhovor se Spasitelem), ÏidokﬁesÈanská evangelia
(NazorejcÛ, HebrejcÛ a EbionitÛ), gnostická evangelia (Filipovo evangelium, Evangelium EgypÈanÛ, Petrovo evangelium, Mariino evangelium),
evangelia JeÏí‰ova dûtství (Protoevangelium Jakubovo, Pseudo-Tomá‰ovo
evangelium dûtství, Pseudo-Matou‰ovo evangelium), rozsáhl˘ pilátovsk˘
cyklus, povûst o Abgarovi a zmínky o JeÏí‰ovi a kﬁesÈanech v díle Josepha
Flavia. Zatímco nedávno objevené Evangelium Spasitele vy‰lo v ãeském
pﬁekladu vÛbec poprvé (Zuzana Vlãková), k star‰ímu pﬁekladu zásadního
textu Tomá‰ova evangelia byl novû pﬁipojen roz‰íﬁen˘ komentáﬁ Petra Pokorného.
Druh˘ díl, nesoucí název Pﬁíbûhy apo‰tolÛ, sdruÏuje Ïánrovû pestrou
smûs apokryfních „skutkÛ“, oznaãovan˘ch tak soubornû podle kanonického Luká‰ova díla – SkutkÛ apo‰tolsk˘ch. Jádro tohoto dílu tvoﬁí tradiãní
pûtice spisÛ, jejichÏ apo‰tolsk˘mi protagonisty jsou Petr, Pavel, Ondﬁej,
Jan a Tomá‰. K nim vydavatelé pﬁipojil koptské Skutky Petra a dvanácti
apo‰tolÛ, vyprávûní o smrti Panny Marie a v˘bor z pseudepigrafních listÛ
spojovan˘ch pﬁedev‰ím s postavou Pavla z Tarsu (korespondence Pavla se
Senekou, List Laodikejsk˘m) ãi pﬁímo s JeÏí‰em (List o nedûli).
Tﬁetí díl, vydan˘ pod titulem Proroctví a apokalypsy, je nejpestﬁej‰í, coÏ
pﬁíznaãnû koresponduje s faktem, Ïe v Bibli je apokalyptick˘ Ïánr zastoupen spí‰e okrajovû (Daniel, Zjevení Janovo). Apokalypsy z mnoha dÛvodÛ pﬁedstavují nejproblematiãtûj‰í typ apokryfních textÛ, nejen pro své
teologické zamûﬁení, ãasto vyvûrající z napojení na radikální náboÏenské
skupiny, ale nezﬁídka také pro badatelsky nejisté zasazení do konkrétních
historick˘ch kontextÛ. Vydavatelé proto sáhli po pragmatickém ﬁe‰ení
a cel˘ díl rozãlenili podle postav, jimÏ jsou rÛznorodé apokalyptické texty
pﬁipisovány (Adam, Bartolomûj, Élchasai, Ezdrá‰, Jan, Maria, Pavel, Petr,
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Sibylla, Tomá‰, Zósimos).11 V˘jimku tvoﬁí soubor apokalyps z Nag Hammádí, kter˘ byl pro svÛj specifick˘ charakter zaﬁazen na závûr v˘bûru (Zjevení Pavlovo, První a Druhé zjevení Jakubovo, Zjevení Petrovo).
Potû‰ující je skuteãnost, Ïe se na celém projektu podíleli nejen zku‰ení
badatelé (Jaroslav BroÏ, RÛÏena Dostálová, Zdenûk Kratochvíl, Jiﬁí Mrázek, Petr Pokorn˘, Wolf B. Oerter, Dagmar PeÀázová, Petr PeÀáz), ale také nadûjná nastupující generace, aÈ uÏ její pﬁedstavitelé pÛsobí pﬁímo
v CBS (Josef BartoÀ, Du‰an Coufal, Jan A. Dus, Radka Fialová, Matyá‰
Havrda, Sidonia HorÀanová, Lenka Jirou‰ková, Lucie Kopecká, Jiﬁí Pavlík, Jan Roskovec, Pavel Ryne‰, Petr Tomá‰ek, Zuzana Vlãková), nebo
spolupracují externû (Jiﬁí Hoblík, David Zbíral).12
O v˘znamu projektu svûdãí mimo jiné i fakt, Ïe dva první díly „novozákonní apokryfní trilogie“ jiÏ vy‰ly ve druhém vydání. ·koda jen, Ïe se
nepodaﬁilo do druhého vydání apokryfních evangelií vãlenit také text nedávno objeveného Jidá‰ova evangelia.13
Bûhem prací se pod vedením Petra Pokorného podaﬁilo sestavit zdatn˘
koptologick˘ t˘m (Matyá‰ Havrda, Lucie Kopecká, Wolf B. Oerter, Pavel
Ryne‰, Zuzana Vlãková), kter˘ nyní pﬁipravuje souborné vydání gnostick˘ch textÛ z Nag Hammádí, plánovan˘ch jako dal‰í dva díly jiÏ zmínûné
ediãní ﬁady Vy‰ehradu. Ve vzdálenûj‰ím ediãním v˘hledu CBS tak zÛstává „poslední“ velk˘ soubor spisÛ souvisejících s kontextem vznikajícího
kﬁesÈanství – svitky od Mrtvého moﬁe.

11 Z naznaãen˘ch dÛvodÛ u nûkter˘ch apokalyps selhává také tradiãní ãlenûní na starozákonní a novozákonní apokryfy. Vzhledem k tomu, Ïe ﬁada tûchto tzv. intertestamentárních spisÛ (napﬁ. âtvrt˘ Ezdrá‰, Nanebevzetí Izajá‰ovo) vy‰la jiÏ pﬁed ãasem ve v˘boru Knihy tajemství a moudrosti (viz pozn. 1), rozhodli se editoﬁi rezignovat na
reprezentativnost antologie a radûji zaﬁadili texty, které dosud nebyly publikovány
a ãasto nejsou ani v cizojazyãné literatuﬁe snadno dostupné (napﬁ. ZávûÈ Adamova, Zjevení ·adrakovo).
12 Nûkteré z pﬁípravn˘ch prací byly publikovány i v tomto ãasopise. Viz zejm. David Zbíral, „Bogomilsko-katarsk˘ apokryf ‚Otázky Jana Evangelisty‘“, Religio 11/1, 2003,
118-129; Zuzana Vlãková, „Gnostické interpretace biblického pﬁíbûhu o stvoﬁení ãlovûka“, Religio 14/1, 2006, 87-100.
13 Srov. Marek Dospûl (ed.), Jidá‰ovo evangelium, (Koniaschova knihovna klasikÛ 2),
Praha: Koniasch Latin Press 2006.

