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Nový zákon klementinský (glosovaný)
BiblKlemNZ

• rukopis českého Nového zákona (Mt 1,21 – Ap
21,2) z významným počtem glos a komentářů

• 1426 (evangelia přepisována od září do 25. října)

• signatura UK XVII E 13

• papír, 260 f.

• neznámá provenience

Finivi fer. II in die s. 

Marci pape calendas

octobris

a. d. MCCCCXXVI



Význam BiblKlemNZ

• Reprezentativní památka druhoredakčního
biblického textu

• Rozsáhle glosovaný rukopis
- biblické glosy – variantní překlad, opravy, doplnění
- komentářové a výkladové glosy (česky i latinsky)

• Biblické glosy občas přecházejí až v paralelní, 
interlineární překlad (méně často se objevuje i 
interlineární latinský text)

• Ojedinělá překladatelská řešení
• Obsahuje prvoredakční překlad Apokalypsy blízký 

Bibli drážďanské



II. redakce staročeského biblického 
překladu

• Nový překlad NZ a revize SZ, cca 1. desetiletí 15. století
• Zpřesnění překladu vzhledem k latinské předloze
• Překlad II. redakce lze rozdělit do dvou výraznějších 

skupin, „starší“ (BiblMlyn, BiblBosk, BiblLit…) a 
„mladší“, která se již přibližuje třetí redakci (BiblTěšNZ, 
BiblBoč…). 

• Obě se setkávají v BiblKlemNZ – starší jako základní 
text, mladší jako meziřádkové a marginální glosy.

V. Kyas: Mt – Jud mají v BiblKlemNZ „základní text II. 
redakce jako Boskovická bible, četné glosy nadepisují nad 
něj kompilované znění typu NZ Těšínského.“



Elektronická edice

• Prvopis elektronické edice kompletního textu 
BiblKlemNZ 2010 – 2014, Hana Kreisingerová, Markéta 
Pytlíková 

• Aktuálně elektronická edice prochází revizí, 
zohledňující dva nové zásadní zdroje vztahující se k 
druhé biblické redakci a jednu důležitou kritickou edici:

• Databáze Diabible: http://diabible.com/ (od 2019)

• Disertační práce Hany Kreisingerové Základní problémy 

II. biblické redakce. Olomouc, 2019.

• Výklad Mikuláše z Lyry na Evangelium sv. Matouše, M. 
Homolková, A. Svobodová a kol., kritická edice, 2018



Rukopis a písař(i)

• BiblKlemNZ není reprezentativním výpravným 
svazkem, ale biblí „pracovní“ – bez iluminací, 
pouze červené iniciály a rubriky, na papíře

• Je to bible učenecká, kazatelská – glosy 
opisovány z nějaké bible II. redakce mladšího 
typu (nebo z korektoria?), výklady česky i 
latinsky (včetně Lyry), proznačení synoptických 
oddílů v evangeliích, označení perikop



L 10,21-39 

Novější překlad 
(interlineární i 
marginální)

Latinské označení 
perikopy

Označení oddílu se 
synoptickou 
konkordancí



Je písař glos totožný s písařem 

základního textu? 

První postřehy, založené zatím jen na průzkumu Matoušova evangelia.

1. Podobné písmo (?)

2. Specifické lexikum přítomné v základním 
textu i v glosách

3. Specifická varieta slova přítomná v základním 
textu i v glosách

4. Specifická hlásková změna přítomná v 
základním textu i v glosách



1. Podobné písmo?
Výklad z LyraMat k Mt 12,15



2. Specifické lexikum :

oddělenec, rozdělenec, oddělení 

za pharisaeus

Základní text



2. Specifické lexikum :

oddělenec, rozdělenec, oddělení 

za pharisaeus

Glosa



3. Specifická varieta:

řčeno jest za dictum est

V staročeských památkách výjimečně, v BiblKlemNZ
preferovaná varieta (Mt: 12 x řčeno v. 3x řečeno) 

V základním textu 6x 

V glosách 5x



4. Specifická hlásková změna:

ie > é po měkkých konsonantech

Hojná (ale nikoli výlučná) varieta v základním textu 
BiblKlemNZ.

V glosách v Mt nalezeno (zatím) třikrát.

V glosách Mt (zatím) nalezeno třikrát:



Když byl jen jeden, 

tak jak to mohl stihnout?

• Nejdřív autor přepsal základní text (cca evangelium 
za dva týdny!), pak teprve vpisoval překlad druhé 
redakce mladšího typu? Další přípisky ad hoc při 
studiu, přípravě kázání atd.? (Lyra, Catholicon, 
latina, perikopy?)

• Různý inkoust, různá šíře pera… důležité je písmo a 
shodné jazykové znaky

• Existují další jazykové znaky, spojující text glos a 
text základní?

• Jaká jsou úskalí takového průzkumu? 
(Pozor na vliv opisovaného textu mladší 2. redakce na grafiku!)


