
Magda Králová – Tradice původu Langobardů a její zdroje 

Posudek bakalářského práce 

Kolegyně Magda Králová se ve své bakalářské práci rozhodla prozkoumat vzájemný 

vztah tří dochovaných literárních památek, v nichž jsou zachyceny tradice původu a počátků 

dějin germánského kmene Langobardů, známého především tím, že jeho příchod do Itálie 

v roce 568 n. l. je pokládán za jeden ze symbolických mezníků mezi pozdní antikou a 

středověkem. Předchozí do značné míry legendární dějiny Langobardů líčí především právě 

zmíněné tři památky, tedy jednak všeobecně známá Historia Langobardorum Paula Diacona 

(dále HL) a jednak dvě méně známá dílka anonymní, tzv. Origo gentis Langobardorum (dále 

Origo) a tzv. Historia Langobardorum codicis Gothani (dále HLCG). Jejich vzájemný vztah 

byl a stále je předmětem odborné debaty, do níž nyní – a to způsobem velmi slibným – 

vstoupila i kolegyně Králová. 

Methodou, kterou se rozhodla uplatnit, je tzv. Quellenforschung. Tato methoda byla 

s oblibou pěstována zejména německými filology druhé poloviny 19. a počátku 20. stol., kdy 

k ní ovšem jednak někteří přistupovali málem jako k universálnímu klíči k pochopení antiky 

jako takové a jednak ji někdy uplatňovali až příliš mechanicky a se svými závěry pracovali 

málo kriticky. Následkem byla značná nedůvěra k této methodě, především v anglosaském 

světě, která však v průběhu 20. stol. opadala, takže dnes je opět pěstována a jejím plodům se 

dostává širšího uznání. Jeho nejmarkantnějším příkladem je vlastní heslo, které má 

v Handbuch der lateinischen Literatur der Antike tzv. Enmannsche Kaisergeschichte, tedy 

nedochovaný pramen několika dějepisných dílek 4. stol. n. l., o jehož někdejší existenci však 

pochybuje už jen málokdo. 

Výše vyčtené prameny, na něž tuto methodu uplatnila kolegyně Králová, už jí v době 

její obliby podrobovány byly, výsledek ovšem nebyl jednoznačný. Renesance 

Quellenforschung se však zatím na tomto poli neprojevila, a tak stála kolegyně Králová před 

zvláštní situací. Debatu německých filologů, a to rozhodně nikoli neplodnou, totiž další 

bádání v podstatě ignorovalo, čímž nicméně nejenže nedospělo k jednoznačnějšímu výsledku, 

ale naopak spíše vrátilo do hry i možnosti, které zmíněná debata oprávněně vyloučila. 

Kolegyně Králová tak v podstatě mohla svou bakalářskou práci vypracovat jako jakési resumé 

zmíněné debaty a na jeho základě podrobit kritice bádání pozdější. Ke cti ji slouží a jako 

vysoký klad její práce je třeba vyzdvihnout, že zvolila postup mnohem náročnější, podrobila 



vlastnímu samostatnému bádání přímo samotné prameny a provedla ho takovým způsobem, 

že jeho výsledky jsou do značné míry originálním příspěvkem do celé debaty. 

Způsob, jímž kolegyně Králové postupy Quellenforschung ovládla, je další věcí, jež 

zasluhuje vysoké ocenění. Methodu samu nemohla nastudovat v nějaké theoretické literatuře, 

k disposici měla pouze praktické vzory jejího uplatňování v pracích moderních badatelů. 

Přesto jsou postřehy, jimiž jednotlivé vybrané pasáže svých pramenů komentujete, relevantní, 

ba někdy i brilantní. 

Práce má však i další klady. Je výborně strukturována a výklad je jasný a přehledný, 

takže i s problematikou méně obeznámený čtenář se v ní dobře orientuje. Problematika sama i 

zkoumané prameny jsou v úvodních dvou kapitolách představeny tak, že čtenář později 

žádnou potřebnou informaci nepostrádá. Argumenty a závěry jsou podány srozumitelně a 

způsobem, který umožňuje je dále promýšlet a vytvořit si eventuálně vlastní představu a 

s kolegyní Královou i kvalifikovaně nesouhlasit (což ovšem není případ autora tohoto 

posudku). Závěry jsou však uvážlivé a tam, kde nelze vyloučit více možností interpretace 

zjištěných skutečností, jsou tyto možnosti kolegyní Královou vždy postřehnuty a uvedeny, 

s eventuálním příklonem k té pravděpodobnější či nejpravděpodobnější. 

Dále je třeba vyzdvihnout, že kolegyně Králová úzce spolupracovala už na výběru 

thématu práce, zejména si zcela samostatně stanovila okruh zkoumaných textů. Odbornou 

literaturu si z velké části dohledala sama a neváhala přitom vynaložit značné úsilí i finanční 

prostředky, protože ne vše našla dostupné v našich podmínkách. Postupné termíny dodržovala 

a doporučení vedoucího práce přijímala uvážlivě, případné nejasnosti byla schopna vysvětlit a 

v případě potřeby i kvalifikovaně obhájit svůj názor. 

V práci nenacházím žádné podstatné nedostatky. Následující výčet vad pouze 

drobných, namnoze formálních, a eventuálních doporučení k další práci tak budiž dalším 

dokladem její vysoké úrovně. 

Pokud jde o způsob výkladu, jednu připomínku mám. Resumuje-li autorka dřívější 

debatu, není občas zcela zřejmé, odkud některé informace přebírá. Na str. 20 resumuje 

Waitzovu reakci na závěry Mommsenovy a přímo v textu i v příslušné pozn. 59 k ní jako 

k celku odkazuje na jeho článek v Neues Archiv. Hned k prvnímu protiargumentu ale 

v pozn. 60 uvádí pouze odkaz na jeho předmluvu k jím editovanému svazku MGH. Na str. 24 

je uvedena datace gothajského rukopisu bez odkazu na autoritu, v pozn. 80 je odkazováno 

pouze na odlišný názor Annalisy Bracciotti. 

Drobností, která sice při četbě příliš neruší, ale jejíž případná eliminace v autorčiných 

pracích budoucích by je učinila čtenářsky ještě přívětivějšími, je občasné uvádění důležitých 



informací či vysvětlivek v poznámkách pod čarou, ačkoli se s nimi vzápětí pracuje v hlavním 

textu. Na str. 20 je řeč o nedochovaném dějepisném díle Secunda z Tridenta, přičemž 

důležitou okolností, známou ovšem pouze specialistům, je, že toto dílo bylo dovedeno po rok 

612. Autorka o tom proto informuje v pozn. 57, ale vzápětí s tímto poznatkem pracuje i přímo 

v hlavním textu. Na str. 41 je nejprve v pozn. 130 uvedeno, že aktuálně komentovanými 

úryvky se zabýval i Otto Gschwantler a je i nastíněn jeho pohled, ale vzápětí na str. 42 je toto 

jméno i pohled zapojeno přímo do výkladu autorčina. V obou případech by mi přišlo lepší 

přesunout inkriminované informace z poznámek přímo do hlavního textu. 

Na jednom místě mohla autorka ještě více usnadnit orientaci ve své práci křížovým 

odkazem. Na str. 25 jsou totiž předběžně nastíněny zvláštnosti úvodní pasáže HLCG, na 

str. 29 jsou však vyloženy znovu, a to podrobněji. 

Ryze formálního charakteru jsou následující drobné nedostatky. Na str. 14 je deváté 

století označeno slovně, ačkoli jinde v práci je užíváno číslic. Na str. 27 vypadlo „n“ 

z termínu Vurgundaib. V pozn. 95 na str. 29 je k citaci Foulkova překladu uveden i údaj o 

jeho přetisku, ten by však měl figurovat výše v pozn., kde je Foulkův překlad citován poprvé, 

tedy při nejmenším v pozn. 64 na str. 21. Odkazy na pozn. 100 na str. 30 a pozn. 111 na 

str. 33 by neměly být v kursivě. Kniha Dušana Třeštíka citovaná v první z těchto poznámek 

chybí v seznamu literatury. Odkaz na pozn. 104 na str. 31 je už na str. 30, a to za prvním 

souvětí nové podkapitoly. Vzhledem k tomu, že jde o methodologické upřesnění vtahující se 

k této podkapitole jako celku, považoval bych za lepší umístit odkaz na tuto poznámku hned 

k nadpisu podkapitoly. Na str. 38 v příkl. 8 nejsou v úryvku z HL podtrženy pasáže, které by 

měly odpovídat podtrženým v úryvcích z Origo a HLCG. V nich je naopak podtrženo i jméno 

Alboinovo, které v HL chybí. V pozn. 125 na str. 39 je překlep ve výrazu perterritus. Před 

prekérní situaci postavili autorku autoři probíraných textů na str. 41n. Jméno „Peredeo“ totiž 

Paulus ani autor Origo důsledně neskloňují, zatímco autor HLCG má tvar Peredei, zamýšlený 

evidentně jako genitiv. Autorka, ostatně stejně jako PLRE III B, str. 990 s. v., dává přednost 

variantě nominativu Peredeo, ale protože jméno nemůže neskloňovat, měla by s ním podle 

mého názoru pracovat jako s jinými latinskými jmény III. deklinace (byť sensu stricto jde 

pouze o jméno vyskytující se v latinsky psaném pramenu), a tudíž mít na str. 42 tvar 

„Peredeonovu“. Na str. 43 v citaci HL v rámci příkl. 13 by měly být kapitoly 25 a 41–42 

odděleny středníkem. Na str. 46 by v úryvcích z HLCG a HL citovaných v rámci příkl. 15 

měly být společné prvky pouze tučně, protože v Origo příslušná pasáž není, a jedná se tedy o 

shodu pouze dvou pramenů. 



Tu i onde mě trochu mate autorčina volba výraziva. Na str. 21 mi Bernheimův pohled 

nepřipadá „obdobný“. V pozn. 70 na str. 22 mě překvapuje klasifikace dvanáctistránkového 

rozboru jako „zevrubný“. Na str. 29 v druhém řádku druhého odstavce předpokládám, že 

„avšak“ odkazuje k podání Origo a Paulovu, ale formulace sama spíše svádí ke vztažení 

k předchozí informaci týkající se pojetí HLCG, s níž ale nevidím žádný rozpor. Na str. 40 

v první větě druhého odstavce je buď „rovněž“, nebo „též“ nadbytečné. 

Jeden stylistický prohřešek jde na vrub dodatečným úpravám textu. Poslední věta 

druhého odstavce pozn. 131 na str. 42 je totiž vzápětí téměř zopakována na začátku odstavce 

třetího. V dřívější versi textu odevzdané k průběžné kontrole však nebyla. 

Pokud jde o postřehy, argumenty a závěry, které autorka předkládá, s většinou z nich 

se ztotožňuji. Několik námětů předkládám k dalšímu uvážení. V pozn. 93 na str. 28 mi 

námitka proti Mommsenově argumentaci připadá jen málo pádná. A celkový charakter 

informací, které má v této (ale pouze v této!) pasáži Paulus oproti Origo navíc (viz str. 27n.), 

na mě působí mnohem spíše dojmem nepatřičného krácení společné předlohy autorem Origo 

než doplňování z jiného pramene Paulem. Patespruna, jíž se autorka zabývá např. na str. 30, 

kde tento termín označuje za nejasný, bývá v literatuře (např. Bystrický in Vojenská história, 

1 (2006), str. 19), ovšem bez jakéhokoli vysvětlení, ztotožňována s Paderbornem. Autorka 

tuto možnost vůbec nezmiňuje, má k tomu nějaký konkrétní důvod? (Sám s okolnostmi 

nejsem blíže obeznámen.) Možnost úmyslného potlačení vazby langobardských králů na 

Lethingy v HLCG považuji za pravděpodobnější než autorka, která ji jako rovnocennou 

k jedné alternativní uvádí na str. 36 v koment. k příkl. 4. Další indicie vidím v příkl. 2 

(eliminace Lethuca) a možná i příkl. 5 (adelingi namísto Lethingi). Na str. 42 je uveden 

Gschwantlerův závěr k úryvkům komentovaným v rámci příkl. 11 bez námitky i alternativy, 

nicméně i bez výslovného souhlasu. Z mého hlediska je ovšem problematický každopádně, 

protože předpokládaná Heldensage representuje tentýž pohled jako stávající verse Origo. 

Možnost, že eventuální Ur-Origo presentovala pohled opačný, je proto dost málo 

pravděpodobná. V pasáži u Paula, kde se opačný pohled dochoval, zase není výslovně řečeno, 

že Peredeo byl vrahem, je to pouze nejsnazší možnost, jak Paulovi na tomto místě rozumět. 

Zmatek však tato pasáž působí i tak, nicméně po jeho původu je spíše třeba pátrat ještě jinde, 

než v případné Ur-Origo. 

Za jednu z nejzajímavějších otázek, která z práce kolegyně Králové vyplývá, považuji 

původ náboženských vstupů v HLCG (úvodní pasáž a dále v příkl. 2; 10; 14). Autorka práce 

správně poukazuje (str. 49) na to, že mohou, ale i nemusí pocházet z jednoho pramene. Pro 

druhou variantu by eventuálně svědčilo, že se nezdají navzájem zcela kompatibilní. Sám však 



sdílím předpoklad, s nímž někteří moderní badatelé přistupují k dílům, jejichž autory na 

základě úrovně jejich děl nepovažují za schopné pracovat s větším množstvím pramenů, což 

se týká např. anonymní Epitome de Caesaribus, Zósima či Iordana, byť v případě tohoto 

posledního tento předpoklad sdílí jen menšina specialistů. Autora HLCG bych do této skupiny 

zahrnul též. Vzhledem k tomu, jakým způsobem excerpuje většinu obsahu Origo či jeho 

nepříliš odlišné (což je plně oprávněný závěr kolegyně Králové ze str. 49n.) předlohy, 

nepředpokládám, že bylo v jeho možnostech doplňovat další informace z nějaké pestré palety 

dalších pramenů, a spíše bych počítal s pramenem už pouze jediným. Že tímto pramenem 

nebyla Paulova HL, považuji společně s autorkou (viz str. 45 a 50) za jisté. Příslušné vstupy 

částečně vykazují proariánské sympatie, jichž je Paulus samozřejmě dalek. Proariánsky 

laděný mohl samozřejmě být právě pramen HLCG, přičemž samotný anonymní autor tuto 

tendenci nemusel postřehnout a do svého dílka ji mohl přenést nevědomky, což je nejspíše i 

názor autorčin (viz str. 49). To by však nasvědčovalo jeho ještě menším intelektuálním 

kapacitám, než jaké jsem mu přisoudil výše, a proto bych nevylučoval, ba spíše bych možná 

lehce preferoval možnost na první pohled nepravděpodobnou, a proto nejspíše autorkou 

nezmíněnou. Ariánem totiž mohl být sám autor HLCG. Jakkoli je to u autora sympatisujícího 

zároveň s fránskými vládci méně pravděpodobné, vyloučit to nelze. A navíc, právě 

neokázalost této tendence v HLCG by jistou indicií v tomto smyslu mohla být též. 

Závěrem posudku s potěšením znovu konstatuji nebývale vysokou úroveň předložené 

práce, která požadavky standardně na bakalářskou práci kladené dalece přesahuje. Proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou „výborně“. 
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