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Úvod
Cílem této práce je analýza Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu ve vztahu k latinské Gumpoldově legendě. Gumpoldova legenda byla sepsána v poslední čtvrtině 10. století mantovským biskupem Gumpoldem na příkaz císaře Oty II. a měla zřejmě nahradit v té době již stylově nedostačující svatováclavskou legendu Crescente fide. Gumpoldova legenda je dnes dochována v šesti opisech, z nichž nejstarší a nejznámější je v kodexu Wolfenbüttelském z přelomu 11. a 12. století.
Dalším známým kodexem s Gumpoldovou legendou je rukopis pražské kapitulní knihovny sign. G5.
Nejmladším opisem je pak kodex Boll. 152 ze 17. století, uložený v knihovně Société des Bollandistes v Bruselu. Vybrané kapitoly této legendy jsou doloženy rovněž v některých breviářích českého původu. Legenda byla ve své době vysoce ceněna pro svůj vzletný jazyk, rétorickou vznešenost a složitou syntaktickou strukturu.
Částečným překladem Gumpoldovy legendy je Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu, jež
vznikla pravděpodobně v 2. polovině 11. století v Sázavském klášteře a dnes je dochována ve dvou
ruskocírkevněslovanských rukopisech 16. století. Legendu objevil v roce 1904 ruský badatel N. K.
Nikol'skij, který roku 1909 vydal její první edici, jež spočívala v synoptickém vydání obou dochovaných rukopisů, Kazaňského a Petrohradského, s paralelním latinským textem. Ještě před vydáním využil Nikol'ského přepis český historik J. Pekař, který o legendě ve stručnosti pojednal ve
své práci Die Wenzels- und Ludmila Legenden und die Echtheit Christians. Nejvýznamnější prací
týkající se Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu v kontextu dalšího bádání je nepochybně její
druhé vydání s komentářem, paralelním latinským zněním a překladem do češtiny, které připravil
J. Vašica pro Sborník staroslověnských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile z roku 1929.
Od té doby však byla legendě věnována jen okrajová pozornost, nejčastěji v rámci širších studií a
dalších pojednání o českocírkevněslovanském písemnictví jako celku.

Struktura práce
Práce je rozčleněna do 11 kapitol. Po stručném shrnutí problematiky Druhé staroslověnské legendy a Gumpoldovy legendy jsou představeny další latinské a staroslověnské legendy, v jejichž
kontextu Druhá staroslověnská legenda vznikla. Po úvodních kapitolách následuje podrobnější
přehled rukopisného dochování staroslověnské legendy a její pravopisná, fonetická a morfologická charakteristika. Dále je představena nová edice Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu a
v závěru této části práce je stručně nastíněn vztah staroslověnského textu a dochovaných rukopisů Gumpoldovy legendy. Následuje kapitola pojednávací o předlohách Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu a kapitola o biblických citátech v této legendě doložených. Největší část práce
zaujímá analýza překladové techniky z latiny do staroslověnštiny. Nejprve je pozornost zaměřena
na překladovou techniku vybraných morfologických jevů a poté na překladovou techniku gerun-
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dia a gerundiva, obsahových propozic oznamovacích, žádacích a tázacích, vedlejších vět příslovečných a přívlastkových a latinské polovětné konstrukce ablativu absolutního. Kapitola o lexiku je
stručným shrnutím dosavadního bádání o slovní zásobě Druhé staroslověnské legendy, upozorněno je však na některé vybrané lexikální aspekty textu, např. na problematiku hapax legomen.
V poslední kapitole je stručně pojednáno o kvalitě překladu Druhé staroslověnské legendy ve
vztahu k její latinské předloze.

Jazyková charakteristika Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu
Druhá staroslověnské legenda o sv. Václavu je dochována ve dvou rukopisech ruské provenience, což se projevuje v pravopise, fonetice a morfologii. Z pravopisných jevů typických pro ruskocírkevněslovanské prostředí lze zmínit např. východoslovanskou tendenci psaní и po к, г, х,
psaní hlásky y pomocí spřežky ы s měkkým jerem nebo užití ligaturního tzv. osmičkového ꙋ. Z fonetických záležitostí je vhodné zmínit záměnu grafémů ѩ a ꙗ v důsledku jejich identické hláskové
platnosti, záměnu е s ѣ a východoslovanský reflex er za sonantu r̥ . Zcela ojedinělé jsou naopak
doklady plnohlasí. Pokud jde o morfologii, upozornit je třeba na koncovku –ть ve 3. os. sg. i pl. ind.
préz. akt., spíše výjimečně se objevuje tzv. třetí jať, tedy ѣ místo koncovky ѧ v Gsg. f., N a Apl. f. a
Apl. m. substantiv měkkých skloňovacích typů. Výjimečně jsou však doloženy doklady užití supina
(на свое ложе спаⷮ иꙁыде, по многыⷯ млт҃вах домови трѹденъ почиⷮ ѿ црк҃ве вⸯниде) a bezpředložkového lokálu (чашꙋ юже азъ дръжу роуцѣ).

Nová edice Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu
V souvislosti s prací na nové edici Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu bylo nutné zaujmout stanovisko k již existující edici J. Vašici z roku 1929. Vašica pracoval zcela v intencích tehdejší ediční praxe, jejímž cílem bylo představit text v co nejsrozumitelnější podobě. Jeho vydání
tak již nesplňuje nároky na vydávání staroslověnských a církevněslovanských památek, které jsou
uplatňovány v dnešní slavistice. Z těchto důvodů jsme se do dizertační práce rozhodli zařadit
kompletní soupis Vašicových konjektur ve srovnání s dochovaným rukopisným zněním a také
s uvedením latinské předlohy, která se Vašicovi stala zdrojem řady oprav staroslověnského textu.
Nová edice Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu je založena, podobně jako edice Vašicova,
na Kazaňském rukopise, který je v literatuře vesměs hodnocen jako rukopis starší, relevantní varianty z Petrohradského rukopisu jsou uvedeny v poznámkovém aparátu. Pro lepší srovnání staroslověnského textu s jeho latinskou předlohou, což je problematika, kterou se po J. Vašicovi již
nikdo nezabýval, je za každým foliem uveden také odpovídající latinský text Gumpoldovy legendy,
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jehož zdrojem byla Pertzova edice z 19. století, založená na Wolfenbüttelském rukopise. Poznámkový aparát latinské části edice je doplněn o nově nalezené latinské rukopisy, které nebyly
Pertzovi v jeho době známy. Latinský text, který není do staroslověnštiny přeložen, je psán kurzívou v hranatých závorkách, staroslověnské text, který nemá předlohu v Gumpoldově legendě, je
označen podtržením. Podle našeho názoru tak nejlépe vynikne, jaká část Gumpoldovy legendy byla
do staroslověnštiny skutečně přeložena. Vzájemným srovnáním staroslověnského a latinského
textu včetně všech variant bylo zjištěno, že nejméně shod se staroslověnským textem vykazuje
Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovy legendy.

Předlohy Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu
Již ze zběžného pohledu na novou edici Druhé staroslověnské legendy je zřejmé, že přibližně
jedna třetina staroslověnského textu má jinou předlohu než Gumpoldovu legendu. Z celkem třiceti
kapitol latinské předlohy nejsou do staroslověnštiny vůbec přeloženy kapitoly 9, 14 a 17, z kapitol
11, 12, 15 a 16 jsou přeloženy pouze krátké úseky některých vět. Obsáhlé části z kapitol 6, 7, 8, 10,
13, 18, 22 a 23 jsou vynechány, odchylky od latinského textu lze však nalézt i v dalších pasážích.
Podrobnou analýzou úseků nepřeložených z Gumpoldovy legendy a jejich srovnání s dalšími relevantními latinskými a staroslověnskými prameny, především Kristiánovou legendou a zřejmě nejstarší latinskou václavskou legendou Crescente fide, bylo ve shodě se starší literaturou zjištěno, že
největší část dokladů se shoduje s textem tzv. české redakce Crescente fide. Pouze v jednom případě je staroslověnský text shodný s bavorskou redakcí Crescente fide, v dalších případech nelze
mezi oběma redakcemi jednoznačně rozhodnout. Lze rovněž identifikovat časté motivické shody
s Kristiánovou legendou, její znění je však staroslověnskému textu vzdálenější, než je tomu v případě úseků shodných se zněním Crescente fide. Jako okrajový zdroj sloužily staroslověnskému
překladateli zřejmě také Vavřincova legenda a První staroslověnská legenda o sv. Václavu. U některých úseků staroslověnského textu se nepodařilo předlohu identifikovat, nelze však vyloučit, že
se jedná o vlastní dodatky staroslověnského překladatele. Mezi úseky přeloženými a nepřeloženými z Gumpoldovy legendy jsou zřetelné stylistické rozdíly, což je důsledkem užití většího množství dalších pramenů. Tento závěr hovoří proti existenci tzv. slovanské verze Gumpoldovy legendy,
jejíž existenci předpokládali někteří badatelé a považovali ji za jedinou předlohu Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu. Staroslověnský překladatel měl s největší pravděpodobností k dispozici určitý počet latinských a zřejmě i staroslověnských textů, kterými doplňoval podle vlastního
uvážení motivy v Gumpoldově legendě a nelze vyloučit, že čerpal rovněž z ústní tradice.

Biblické citáty
Biblické citáty v Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu poskytují vzhledem ke svému malému počtu velmi omezený prostor pro konkrétnější závěry. Ve srovnání s relativně krátkou První
staroslověnskou legendou o sv. Václavu je text Druhé staroslověnské legendy na biblické citáty a
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aluze velmi chudý. Jediný starozákonní citát ze žaltáře Ps118:100 věrně zachovává znění původního staroslověnského překladu, novozákonní citáty L6:37 a G6:2 se přidržují latinského znění dochovaného v Gumpoldově legendě. Apoštolní citát G6:2 vykazuje rozdíly oproti původnímu staroslověnskému překladu, další citát z apoštola 1C13:11 se zase s jednou výjimkou věrně shoduje
s původním překladem, nedrží se však širšího znění doloženého v Gumpoldově legendě.

Analýza překladové techniky z latiny do staroslověnštiny
Analýza překladové techniky je prvním systematickým pokusem zhodnotit práci překladatele
Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu ve vztahu k latinské předloze. Z oblasti morfologie byly
pro analýzu vybrány pouze některé zajímavější jevy latinského tvarosloví, např. plusquamperfektum, indikativ futura II, participium futura a především konjunktiv ve větách nezávislých. Všechny
tyto jevy byly v minulosti alespoň v minimální míře zkoumány, ať už na materiálu Besěd Řehoře
Velikého nebo v kratších a jednodušších textech modliteb dochovaných v tzv. Jaroslavském sborníku. Plusquamperfektum a futurum II. jsou v latinské Gumpoldově legendě doloženy v jednotkách
případů. Plusquamperfektum je do staroslověnštiny přeloženo aoristem, imperfektem a v jednom
dokladu rovněž minulým participiem. Překlad futura II, doloženého jediným dokladem, nelze
kvůli pravděpodobně poškozenému čtení dochovanému v rukopisech jednoznačně analyzovat. Ve
čtyřech dokladech je doloženo latinské participium futura, ve třech případech je toto participium
přeloženo staroslověnským participiem prézenta aktiva, jednou je přeloženo pomocí participia
perfekta pasiva, následnost je však v tomto dokladu vyjádřena lexikálně.
Bohatší materiál pro analýzu poskytuje latinský konjunktiv ve větách nezávislých, který se
v Gumpoldově legendě vyskytuje v jedenácti dokladech. Jedná se o konjunktiv prézenta vyjadřující
přání, pobídku nebo zákaz. Pětkrát je tento konjunktiv přeložen konstrukcí да + prézens, třikrát
indikativem prézenta, jednou konstrukcí бъіти + participium prézenta pasiva a jednou imperativem. Jedním dokladem je doložen latinský konjunktiv imperfekta vyjadřující potencialitu, který je
do staroslověnštiny přeložen kondicionálem.
Řadou dokladů je v Gumpoldově legendě doloženo gerundium a gerundivum. Pokud jde o
gerundium, v největším počtu případů je doloženo v ablativu, který ve středověké latině přejímá
funkci participia prézenta aktiva. Doklady tohoto typu jsou dosvědčeny i v Gumpoldově legendě a
ve většině případů jsou do staroslověnštiny přeloženy participiem prézenta aktiva, což jednoznačně svědčí proto, že si staroslověnský překladatel byl této funkce ablativu gerundia ve středověké latině vědom. Dále je ablativ gerundia překládán např. dějovým substantivem, v menším počtu dokladů pak participiem préterita aktiva, verbem finitem či je jen volně přeložen jeho význam.
Šesti doklady je doložen genitiv gerundia, vždy přeložený dějovým substantivem, jednou pak
akuzativ gerundia přeložený pomocí participia prézenta aktiva. Dativ gerundia, který se v latině
obecně vyskytuje spíše ojediněle, není v Gumpoldově legendě doložen.
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Ještě větším počtem dokladů než gerundium je v Gumpoldově legendě doloženo gerundivum.
Nejčastěji doložený pád je akuzativ s devatenácti doklady, pěti doklady je doložen dativ a ablativ,
třemi nominativ, po jednom dokladu pak genitiv a vokativ. Akuzativ gerundiva je přeložen nejčastěji infinitivem, dále též participiem perfekta pasiva, participiem prézenta aktiva, adjektivem, participiem prézenta pasiva a modálním výrazem, v jednom případě není gerundivum přeloženo vůbec. Ostatní pády jsou i přes malý počet dokladů překládány různě, např. nominativ participiem
prézenta pasiva, adjektivem a dějovým substantivem, dativ ve dvou případech infinitivem, jednou
supinem a dějovým substantivem s předložkou, jednou není přeložen vůbec, ablativ je dvakrát
přeložen adjektivem, jednou substantivem s předložkou a v jednom případě je přeložen volně.
Pouze jednou doložený vokativ je přeložen participiem prézenta pasiva. Dvakrát doložené predikativní gerundivum je jednou přeloženo adjektivem a jednou participiem prézenta pasiva se slovesem бъіти. V každém případě takto rozmanité užití výrazových prostředků pro překlad gerundia a gerundiva svědčí o tom, že překladatel neměl zažitý jednotný překladatelský postup.
Další oblastí překladové techniky, která byla podrobena analýze, jsou obsahové propozice
oznamovací, žádací a tázací. Jako obsahové propozice oznamovací můžeme v Gumpoldově legendě
identifikovat dvanáct infinitivních vazeb a dvě věty obsahové. Na základě analýzy jejich překladu
do staroslověnštiny je zjevné, že překladatel neměl, podobně jako u gerundií a gerundiv, zažitý
jednotný překladatelský postup či výrazový prostředek, kterým by obsahové propozice oznamovací překládal. Překlad řešil vždy v kontextu daného místa a vzhledem k malému počtu dokladů
není možné identifikovat jednotnou překladatelskou tendenci, jako je tomu např. v Besědách Řehoře Velikého. Upozornit je však třeba na typicky „staroslověnský“ překlad pomocí vazby dvou
akuzativů a na překlad participiem v nominativu. Je také patrné, že překladatel měl zřejmě poměrně dobrou představu o fungování základní latinské syntaxe, byl např. schopen rozlišit minulý
a přítomný infinitiv a snažil se pak rozdíl mezi nimi vyjádřit i ve staroslověnštině. Obsahové propozice žádací jsou doloženy pouze dvěma doklady, v jednom případě je věta žádací přeložena vedlejší větou uvozenou spojkou да s predikátem v indikativu prézenta a jednou vedlejší větou uvozenou spojkou да s kondicionálem.
Obsahové propozice tázací neboli nepřímé otázky jsou v Gumpoldově legendě doloženy čtyřmi
doklady. Všechny latinské konjunktivy obsažené v těchto obsahových propozicích jsou přeloženy
staroslověnskými indikativy. Z toho lze usoudit, že si staroslověnský překladatel byl vědom toho,
že přítomnost konjunktivu v těchto vedlejších větách nemá specifickou modální funkci jako ve
větách nezávislých a je pouze výrazem závislosti na hlavní větě. Nesnažil se tedy použít nový překladatelský postup a překládal latinské nepřímé otázky staroslověnskými větami obsahovými.
Z vedlejších vět příslovečných jsou v Gumpoldově legendě doloženy vedlejší věty časové, věty
příčinné, v menším počtu dokladů pak vedlejší věty účinkové, účelové, podmínkové, přípustkové
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a jedním dokladem je doložena vedlejší věta srovnávací. Z dokladového materiálu je patrné, že se
staroslověnský překladatel nepokoušel vytvářet nové modely překladu a držel se zavedených postupů staroslověnské syntaxe. Věty časové jsou přeloženy taktéž vedlejšími větami časovými uvozenými spojkou ѥгда. Vedlejší věty příčinné, které mohou být v latině uvozeny různými spojkami,
jako např. quia, quoniam, cum atd., jsou do staroslověnštiny překládány pomocí vedlejší věty uvozené spojkou ꙗко. Účinkové a účelové věty jsou překládány vedlejšími větami uvozenými spojkou

да, vedlejší věty podmínkové jsou překládány taktéž vedlejšími větami uvozenými spojkami аще
nebo аще ли v odporovacím významu. Vedlejší věty přípustkové jsou překládány vedlejšími větami přípustkovými uvozenými spojkou аще и, v jednom případě lze překlad označit jako volný.
Jediná věta srovnávací je do staroslověnštiny přeložena vedlejší větou uvozenou spojkou ꙗкоже.
Relativně velkým počtem dokladů jsou v Gumpoldově legendě zastoupeny vedlejší věty vztažné.
V převážně většině případů jsou do staroslověnštiny překládány taktéž vedlejšími větami vztažnými uvozenými zájmenem иже, ꙗже, ѥже, identifikovat lze i překlady volné, překlad participiem
je zastoupen pouze ve dvou případech. V Druhé staroslověnské legendě tak dochází k jistému odklonu od obecně staroslověnské grecizující tendence doložené např. i v Besědách Řehoře Velikého,
kde jsou vedlejší věty vztažné hojně překládány participiem.
Zajímavý materiál poskytuje rovněž analýza překladové techniky latinské polovětné konstrukce ablativu absolutního, který je v Gumpoldově legendě doložen řadou dokladů (89). Ekvivalentní staroslověnská vazba dativu absolutního je použita v menšině případů (27), relativně často
je doložen také instrumentál absolutní (14 dokladů). Užití tohoto absolutního pádu lze chápat jako
mechanickou nápodobu latinského textu, nicméně četnost dokladů s instrumentálem absolutním
a především jeho aktivní užití i v úsecích bez latinské předlohy hovoří spíše proti tomuto názoru.
Z dalších způsobů překladu ablativu absolutního je třeba na prvním místě jmenovat překlad pomocí participia (20 dokladů), dále je ablativ absolutní překládán větnou konstrukcí (7), čtyři doklady můžeme označit za volný překlad. Ojedinělý je pak překlad dějovým substantivem (4 doklady) a předložkovou vazbou (2 doklady). Celkem 10 dokladů je syntakticky nebo jinak chybných
či obtížně interpretovatelných, což je nepochybně důsledek komplikované latinské předlohy,
která činila v obtížnějších úsecích staroslověnskému překladateli potíže.
V textu Druhé staroslověnské legendy se vyskytují také doklady (9), v nichž je staroslověnská
absolutní vazba užita i tam, kde není přítomen ablativ absolutní v latinské předloze. Absolutní
vazby (celkem 10) jsou užity rovněž v úsecích, které nemají předlohu v Gumpoldově legendě. Ve
třech případech je absolutním pádem instrumentál. Na základě analyzovaného materiálu lze tedy
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vyslovit závěr, že staroslověnský překladatel Gumpoldovy legendy neměl, stejně jako v jiných oblastech, ani při překladu absolutních vazeb zažitý jednotný překladatelský postup a využíval
různé možnosti překladu, byť s mírnou převahou ekvivalentních absolutních vazeb.

Lexikum Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu
Jelikož bylo cílem této práce především vypracovat analýzu překladové techniky z latiny do
staroslověnštiny, omezili jsme se v případě lexika pouze na problematiku zpracování slovní zásoby Druhé staroslověnské legendy ve Slovníku jazyka staroslověnského, což úzce souvisí s lexikální
analýzou hapax legomen, dále na stručnou charakteristiku lexika památky, na přítomnost grécismů a latinismů, na bohemismy a lexikální shody s Besědami Řehoře Velikého a Supraslským kodexem i dalšími vybranými východobulharskými památkami.
Slovní zásoba Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu byla do Slovníku jazyka staroslověnského excerpována na základě Vašicovy edice, v důsledku čehož je někdy jako skutečná předloha
(např. latina ratem u lexému плъть2) citován Vašicův latinský překlad staroslověnského textu
nepřeloženého z Gumpoldovy legendy. Dalším nedostatkem plynoucím z užití Vašicovy edice je
uvádění rekonstruovaných znění textu s nedůslednými citacemi z dochovaných rukopisů. Tyto
omyly byly však v převážné většině odstraněny v Dodatcích k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského. Komplexní lexikální analýzu památky na základě Slovníku znesnadňují také nepřesně
citované occurity na počátku prvního dílu, protože v mnoha případech nejsou vypsány konkrétní
památky, ale objevují se souhrnné výrazy typu saepissime, frequenter, passim (агньць), in omnibus
monumentis (без), in omnibus fere monumentis (боꙗти сѧ) atd.
Pokud jde o základní charakteristiku lexika Druhé staroslověnské legendy, najdeme zde lexémy
náležející ke starší vrstvě staroslověnské slovní zásoby, jako např. вьсꙗкъ, adjektivum диꙗвол҄ь,
zájmeno етеръ, substantiva достоꙗниѥ, животъ, жрътва, ищѧдиѥ, коньчина, льсть, олътар҄ь,

потрѣба, постъ, postpozice ради, dále slovesa исплънити, прозьрѣти, съвѣдѣтельствовати,
хвалити a také adverbium тъкъмо. Naopak lexémů mladších je zde dle očekávání velmi málo, lze
zmínit pouze substantivа верига а печаль. V textu je dochována také řada grécismů, např.

авъгѹстъ, арханг҄елъ, епископъ, инъдиктъ, к҄итъ, клирикъ, марътъ, презвѵтеръ, прологъ,
просфора, трапеза a další. Je však nutné zdůraznit, že ani relativně vysoký počet grécismů nevypovídá nic o znalosti či neznalosti řečtiny překladatele, protože výše uvedené lexémy byly součástí
staroslověnštiny ve všech jejích redakcích a jejich znalost byla součástí znalosti staroslověnského
jazyka jako takového. Druhým zavádějícím faktorem je také skutečnost, že se legenda dochovala
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v ruských opisech, kde mohlo pochopitelně dojít k další grecizaci textu. Kromě lexikálních grécismů se v Druhé staroslověnské legendě vyskytuje také grecizující předložková vazba s иже, např.

раꙁвѣ единоѧ ꙗꙁвы ꙗⷤ ѿ браⷮнѧ мечѧ. Řada lexémů doložených ve Druhé staroslověnské legendě
o sv. Václavu se vyskytuje také v Besědách Řehoře Velikého, např. заклепениѥ, кривость, крѣпъцѣ,

наводьнѥниѥ, особьнъ, печально, поражати, таиньствиѥ, твръдостаньнъ, ѹсърѣсти, ѹченъ
a mnohé další. Zajímavé jsou také shody se Supraslským kodexem a texty Jana Exarchy. Ve Slovníku
jazyka staroslověnského lze identifikovat lexémy, které jsou doloženy pouze v Druhé staroslověnské legendě a Supraslském kodexu, např. боголюбивъ, капище, ращениѥ atd. Z dalších zajímavých
shod zmiňme v obou památkách doložené slovní spojení на долⸯзѣ. Mezi Šestodněvem Jana Exarchy a Druhou staroslověnskou legendou najedeme 11 lexikálních shod (např. въспѧтити,

одобрꙗти), mezi Bohoslovím a staroslověnskou václavskou legendou 4 lexikální shody
(образованиѥ, праздьнь, промꙑшлꙗти a оутаꙗти сѧ).
Pokud jde o slovotvorbu, je třeba zmínit především západoslovanskou koncovku -ьствиѥ,
která se vyskytuje u řady substantiv, např. величьствиѥ, владꙑчьствиѥ, hapax legomenа

вьседръжител҄ьствиѥ,

количьствиѥ,

кънѧнжьствиѥ,

послѣдьствиѥ,

a

dále

lexémy

пророчьствиѥ, таиньствиѥ a цѣсар҄ьствиѥ. Vedle toho je však pochopitelně v legendě doložena
řada slov s koncovkou -ьство, např. благодарьство, дѣтьство, мъножьство, мѫжьство, ремьство,

съродство a хѫдожьство.
Již ve starší literatuře bylo často upozorňováno na velký počet hapax legomen v textu Druhé
staroslověnské legendy. Celkem jich lze napočítat 164, což je na text o rozsahu sedmnácti folií
relativně velké číslo. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o počet čistě relativní, protože řada
z těchto lexémů je doložena i v dalších lexikografických pracích, např. v Miklošičově slovníku, a
lze je dohledat v indexech verborum památek nezahrnutých do materiálu Slovníku jazyka
staroslověnského (např. ve Sborníku 1076). Vděčným tématem bylo v minulosti také zkoumání
bohemismů v Druhé staroslověnské legendě. Z bohemismů identifikovaných na základě podrobné
analýzy J. Reinharta v Besědách Řehoře Velikého se ve Druhé staroslověnské legendě vyskytují
lexémy сѫсѣдъ a dále плъть2 ve významu vor. Podle E. Bláhové bychom za bohemismus mohli
dále považovat rovněž lexém снага jako překlad latinského slova studium a slovesa понизати a

понижити doložená jako ekvivalent latinského humiliare.
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V každém případě poskytuje Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu bohatý lexikální materiál, který bude v budoucnu nutné zpracovat do podoby indexu verborum, aby mohlo být provedeno detailnější srovnání s dalšími vybranými památkami.

Zhodnocení kvality překladu Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu
Kvalita práce překladatele Druhé staroslověnské legendy, resp. jeho znalost latiny a staroslověnštiny, byla v minulosti často diskutovanou otázkou a různí badatelé zaujímali k tomuto problému různá stanoviska. J. Vašica hodnotí překlad jako relativně zdařilý, stejně jako F. V. Mareš.
Spíše kriticky se ke kvalitě překladu staví V. Konzal a Z. Hauptová. Na základě analyzovaného materiálu je třeba konstatovat, že staroslověnský překlad Gumpoldovy legendy je ve srovnání s latinským originálem překladem nepříliš zdařilým, protože můžeme poukázat na řadu špatných interpretací latinské předlohy, chybné určení vztahů mezi větnými členy a na ne zcela důsledné užití
očekávaných výrazových prostředků. Přitom je však třeba brát v úvahu velkou náročnost latinské
předlohy a rovněž chyby opisovačů, jimiž je text ve své dnešní podobě značně poznamenán.
Kladně je třeba ohodnotit též širokou slovní zásobu, kterou musel překladatel při překladu takto
obtížného textu disponovat, a záměrné užití stylistického prostředku hendiadys, což je jev společný s Besědami Řehoře Velikého.

Závěr
Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu je nepochybně významná památka českocírkevněslovanského a českého písemnictví nejstaršího období. Už sama existence staroslověnského
překladu latinské Gumpoldovy legendy svědčí o snaze staroslověnské překladatelské školy mít
k dispozici co nejširší spektrum textů pro svou potřebu. Druhá staroslověnská legenda poskytuje
zajímavý a bohatý jazykový materiál, zejména pokud jde o analýzu překladové techniky absolutních vazeb, který však bude nutné v budoucnu srovnat s dalšími památkami stejného okruhu, především s texty hagiografickými, a také s Besědami Řehoře Velikého, abychom získali lepší celkovou
představu o jazykové stránce staroslověnských památek českého původu.
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