
Magda Králová – Tradice původu Langobardů a její zdroje 

Oponentní posudek bakalářské práce 

 

Kol. Králová se ve své bakalářské práci zabývá třemi historickými texty raného středověku: 

Origo gentis Langobardorum z 2. poloviny 7. století, proslulou Historia Langobardorum 

Paula Diacona z konce 8. století (přesněji její 1. knihou, jež podává výklad nejranějších dějin 

kmene Langobardů, korespondující s obsahem ostatních dvou památek) a takzvanou Historia 

Langobardorum codicis Gothani z počátku 9. století. Za úkol si dala shrnout názory 

dosavadní odborné literatury o vzájemném vztahu těchto památek a jejich možných 

genetických souvislostech a ověřit je vlastní analýzou jejich textů. 

Dále v tomto posudku používám zkratek názvů uvedených děl, které si zvolila autorka práce: 

Origo, HL, HLCG. 

První část práce (2. kapitola) předkládá kvalitní přehled rukopisného dochování a ediční 

historie všech tří památek a jejich stručnou, ale obsažnou charakteristiku. Autorka práce je 

schopna vystihnout základní sporné body relevantní klasické i moderní sekundární literatury, 

jež se těmto textům soustředěně věnovala, což je dáno jejich významem pro vytváření jak 

německé, tak italské národní historické tradice. V této části shrnuje autorka dosavadní návrhy 

řešení otázky příbuznosti a pramenů všech tří památek, čímž vytváří prostor vlastním 

zjištěním v další části práce. Uvádí také důležité pasáže všech tří textů, o které se opírají již 

navržené teorie. Zabývá se stručně i možnými motivy jejich autorů ve vztahu 

k langobardským panovníkům, do období jejichž vlády vznik textů pravděpodobně spadá, a 

dokáže přesvědčivě polemizovat i s velmi renomovaným badatelem a poukázat na 

nedůslednost jeho teorie (viz na s. 17–18 její zhodnocení názoru W. Pohla na tendenci Origo 

ve prospěch  legitimizace krále Perctarita, vládnoucího v letech 661–662 a 671–688.) 

Sama si již na s. 9 klade dva úkoly (formálně snad v posloupnosti výkladu poněkud 

předčasně, motivována k tomu spíše situačně, a to nedostatečně argumentovaným názorem 

R. Collinse v publikaci Evropa raného středověku 300–1000, Praha 2005): 

- pokusit se zjistit, jaký je vztah mezi Origo a HLCG 

- pokusit se zjistit, zda autor HLCG použil jako pramen 1. knihu HL 

 



Druhá hlavní část práce (3. kapitola) úvodem (s. 26) vysvětluje metodiku vlastní analýzy 

autorky, která je uvážená a funkční a omezuje výběr srovnávaného materiálu na jeho 

relevantní část schopnou poskytnout údaje užitečné pro oba zvolené cíle práce. (Viz dále.) 

Tato druhá část se skládá ze tří nestejně obsažných podkapitol. První dvě srovnávají podobu 

úvodních pasáží všech tří památek. Srovnání dovoluje tvrdit, že existují určité důležité 

odlišnosti mezi Origo a HL, ale neumožňuje samo o sobě další závěry. Naproti tomu se 

ukazuje, že HLCG stojí vůči ostatním dvěma pramenům značně osamoceně, že 

pravděpodobně měla (také) jiné prameny a že se snaží daleko více než ostatní dva prameny 

potlačovat pohanské prvky langobardské kmenové tradice. Už to naznačuje, že pokud její 

autor znal HL, nelze to na základě této pasáže prokázat, protože její podání by v podstatě 

ignoroval. Zajímavým postřehem autorky je také to, že prolog HLCG se zdá obsahovat dvojí 

počátek textu. 

Třetí a nejdůležitější část 3. kapitoly srovnává všechny pasáže tří památek, ve kterých se 

všechny tři shodují nebo se shodují dvě z nich proti třetí. Vyhledání tohoto druhého typu shod 

je důležitější a prakticky odpovídá „lachmannovské“ metodice textové kritiky, která se opírá o 

errores separativi, které vylučují, aby text se správným čtením byl přímo závislý na textu 

s čtením porušeným (nejde-li o místa, v nichž mohl opisovač svou porušenou předlohu 

samostatně opravit, což je možné předpokládat jen ve velmi jednoduchých případech 

koruptel). Volněji použita je tato zásada užitečná i pro posouzení míst, v nichž jeden text 

vykazuje věcnou odlišnost proti dvěma textům jiným. Autorka necituje žádnou literaturu 

zabývající se teorií textové kritiky, proto je nutné považovat její samostatnou aplikaci základu 

této metodiky za výrazný úspěch její filologické práce. Srovnání paralelních míst 

analyzovaných tří textů je velmi pečlivé a závěry, které autorka vyvozuje z uvedených 

paralelismů, jsou podložené a nápadité. 

Ze dvou úkolů, které si práce stanovila (viz výše), se zdá druhý velmi uspokojivě splněný. 

Z několika paralelních míst v HL a HLCG z výkladu autorky přesvědčivě vyplývá, že HLCG 

nemohla využívat HL jako svůj pramen, což je silnější závěr než úsudek vyplývající z výše 

zmíněné srovnávací analýzy jejich prologů (že HLCG přinejmenším HL ignorovala). Autorka 

jako důkaz uvádí nejméně jeden error separativus (délka vlády krále Rodoalda) a několik 

správných údajů, které přináší HLCG v jiné verzi oproti HL. 

Zajímavé jsou i závěry autorky v otázce, zda se HLCG opírá o Origo. Do jisté míry autorka 

odpovídá na tuto otázku již před zahájením textové analýzy ve 2. kapitole na s. 24, kde uvádí, 

že oba texty se často doslovně shodují možná až ve třech čtvrtinách textu HLCG, pokud 



srovnáváme pouze časově relevantní pasáže. HLCG tedy Origo nepochybně jako pramen 

využívala. To však není celá odpověď. Autorka přesvědčivě dokládá, že celková tendence 

HLCG je zcela jiná než u Origo, že HLCG líčí i nejstarší langobardské dějiny z křesťanského 

hlediska a velmi oslabuje předkřesťanské rysy langobardského kmenového mýtu. Dále na 

důležitém místě správně informuje o spletité chronologii jedné fáze langobardských dějin, 

zatímco Origo má ve všech třech svých dochovaných rukopisech na tomto místě porušený a 

neúplný text (je charakteristické, že každý rukopis Origo se mýlí jiným způsobem). Je tedy 

nepochybné, že HLCG kromě Origo (a to v jeho ještě neporušené a možná poněkud 

rozsáhlejší podobě) využila i jiné prameny a její koncepce langobardských dějin je přes 

rozsáhlé textové shody s Origo výrazně jiná, jak se dá konečně očekávat od památky, která 

vznikla až v letech 807–810, tedy v době, kdy langobardskému království již vládla 

karolinská dynastie, jež samostatnost Langobardů zlikvidovala. 

Zde však musím namítnout, že takový přístup HGCL nelze nazvat pouze interpolací, jak činí 

autorka na s. 49. Jde naopak o jednoznačnou a zamýšlenou reinterpretaci, která se projevuje 

v celém textu HLCG. 

Dosavadní mé hodnocení práce bylo téměř bez výjimky kladné. Dále uvedené nečetné 

připomínky jsou seřazeny v pořadí jejich klesající závažnosti. 

- Na s. 24 odkazuje autorka na „výše zmíněný“ Liber legum Lupa de Ferrières. Bylo by 

užitečné zpřesnit tento odkaz uvedením s. 13, kde k předchozí zmínce dochází: Tím by 

se i zvýraznila souvislost gothajského rukopisu (jediného existujícího) HLCG 

s modenským rukopisem Origo, protože Liber legum oba texty v těchto rukopisech 

doprovází, což je z hlediska textové tradice obou památek velmi zajímavá okolnost. 

- Editorem 4. svazku série MGH Leges in folio není zakladatel MGH G.H. Pertz, nýbrž 

Fr. Bluhme (pozn. 15, 18, 34, 38 atd.) 

- Na s. 16 je poněkud nejasná formulace „až po údaji o této výpravě“, kdy se čtenář práce 

musí (správně) dohadovat, že jde o výpravu o několik řádek výše zmíněného 

byzantského císaře Konstanta II. do jižní a střední Itálie, při níž byl roku 668 zavražděn. 

To, že tohoto císaře Origo nazývá Constantinus, není omyl tohoto pramene, jak uvádí 

autorka, ale velmi zajímavá informovanost jeho anonymního autora, protože 

Konstans II. oficiálně vládl pod jménem Konstantin, ačkoliv jeho původně hovorová 

přezdívka Konstans se běžně ujala v jeho době i v moderní odborné literatuře. 

- V bibliografii práce na s. 53 došlo k záměně křestního jména a příjmení autorky 

jménem Marusca Francini. 

 

Z formálního hlediska je práce zpracována velmi pečlivě a dosvědčuje také kvalitní vedení 

práce ze strany jejího vedoucího. Bibliografické odkazy přesně dodržují jednotný úzus, počet 

překlepů je minimální a jazyk práce je korektní a plynulý. I ve složitých pasážích 



srovnávajících tři analyzované památky jsou bez chyb dodržována typografická pravidla, 

která si autorka stanovila v poznámce 104. 

Proto závěrem tohoto oponentního posudku uvádím, že podle mého názoru předložená práce 

splňuje a přesahuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci, a doporučuji ji k  

obhajobě. Navrhuji ji klasifikovat hodnocením „výborně“. 

 

 

Jan Kalivoda 
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