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   Ve své seminární práci o Dagobertovi, která mi byla zadána, jsem se snažil postihnout co nejvíce skutečností jak o samotné osobě Dagoberta, tak především o jeho politických činech. Nejprve jsem se pokusil stručně nastínit charakteristiku období merovejských králů a jich samotných, pak už jsem se soustředil na období Dagobertovy vlády, nejprve v Austrasii, posléze v celé Franské říši. Zvláště jsem zaměřil na spory s východními sousedy jeho říše, tedy Slovany, zvláště proto, že o nich píše František Palacký. V závěru jsem věnoval pozornost Dagobertově zásluze na vybudování hrobky franských králů a jeho samotné smrti.
   Zdrojem informací mi byly především slovníky. V prvé řadě Lexikon des Mittelalters a pak slovníky české. Dále to byly syntetické práce o dějinách Francie, jedna o dějinách evropských zemí. Nejobsažnějším dílem byla kniha Frankové, ve které bylo informací o Dagobertovi jednoznačně nejvíce. Sáhl jsem i po pra-menném materiálu, kterého jsem však nemohl dostatečně využít, protože Dagobertova vláda spadá do období o několik let pozdějšího. Jelikož Dagobert měl i co do činění s českými zeměmi, konkrétně Sámovou říší, neopomenul jsem monumentální Palackého dílo.
   Práci jsem rozdělil do tří kapitol, obsahově zhruba tak, jak jsem naznačil výše.
   Součástí jsou také tři přílohy, jednak mapky franského území v 7. století a genealogické schéma merovejského rodu.








   1. Dagobert jako typický vzorek krále merovejské dynastie
   O době merovejských králů víme zejména z kroniky Řehoře z Toursu, ta ovšem končí rokem 591. Mravy a společnost v ní popsaná se však výrazně nezměnila. Násilí, vraždy, bezuzdný milo-stný život. To vše se za celé dlouhé období merovejských králů nezměnilo. „Každý král dává zavraždit svou ženu a své syny. Za kousek zlata si lze koupit každého. Zhýralost vysiluje celý rod. Sám Dagobert předčasně vyčerpaný umírá stářím ve třiceti čtyřech letech.“1
   „Byl jako Meroveovci vůbec nadmíru vilný, měl tři královny a mnoho souložnic, i liboval si v nádheře.“2
   O době Dagobertově píše také Fredegar, kronikář sedmého století. Napsal čtyřdílnou kroniku, z níž tři knihy byly pouhým přepisem šesti Řehořových knih.3

   2. Dagobert a jeho vláda ve Franské říši
   Dagobert se narodil asi v roce 608 a zemřel 19. ledna 638/639.4 Byl vnukem pověstné Fredegundy a synem Chlothara II., který vládl po jedno desetiletí sám nad celým územím franské říše a roku 622/623 se rozhodl dosadit svého syna Dagoberta na naléhání velmožů králem v části Austrasie. Otec si dělal naděje, že Dagobert bude ctít jeho autoritu, ten však vedl na naléhání velmožů samostatnou politiku, snahou velmožů „vůbec bylo štváti Meroveovce na Meroveovce“5. Nevládl nad územím západně od Arden a Vogéz, též části Akvitánie a Provence mu nebyly podřízeny. Mezi jeho nejbližší rádce patřili majordomus Pipin a Arnulf z Mét.
   V roce 625/626 se oženil s Gomatrudou6, sestrou jeho macechy a při této příležitosti rozšířil svou moc na západ. Po ústupu Arnulfa do ústraní Vogéz se stal jeho novým rádcem Kunibert z Kolína nad Rýnem.
   Roku 628/629 zemřel jeho otec Chlothar II. a Dagobert se stal jeho nástupcem v celé říši a za své sídlo si zvolil Paříž. Nároky svého bratra Chariberta II. uspokojil královstvím v Akvitánii (Toulouse), ten však zemřel záhy, roku 631/632, a tím bylo vše opět vyřešeno. Charibertův syn Chilperich byl navíc z rozkazu Dagoberta zavraž-děn.7
   Problémem Dagobertovy říše byla rivalita uvnitř říšské aristokracie (nepřátelství Austrasijců). Král věděl, že velmožové chtějí moc strhnout na sebe, proto se opíral o svobodníky a galorománské obyvatelstvo. Sám objížděl říši, předsedal župním soudům a „vyná-šeje nálezy přísné, strachem naplňoval šlechtice“8. Jeho zásluhou byly též sepsány zákony ripuárských Franků, Bavorů a Alamanů, které jsou dnes známy jako Lex Ribuaria.9
   Dále měl Dagobert problémy v zahraniční politice. Na východě musel čelit Slovanům, Avarům a Bulharům.10 Neúspěšně bojoval proti Slovanům, které vedl franský kupec Sámo. Obyvatelé východní části Germanie prosili Dagoberta, aby přišel a porazil Avary a Slovany. V roce 630 tedy vyslal výpravu proti Slovanům. Roztržka byla prý rozpoutána bezprávím a násilnostmi, jež Slované páchali na franském lidu na slovanském území. Dagobert tedy vyslal svého posla Sichara k Sámovi, aby žádal o náhradu a odčinění křivd na franském obyva-telstvu. Sámo však odmítl posla přijmout. Proto se Sichar převlékl za Slovana, byl k Sámovi připuštěn a vyřkl své poslelství. Sámo byl ochoten jednat o oboustranně činěném bezpráví a byl ochoten uznat, že jeho území podléhá Dagobertovi a chtěl, aby s ním udržoval přátelské vztahy. To se však neopatrnému Sicharovi nepozdávalo. Sámo se urazil a spokojil se s vyhnáním posla ze země. Dagobert však byl nanejvýš uražen a chtěl se pomstít. Shromáždil vojsko z celé Austrasie, na pomoc si povolal i Langobardy. Přípravy činil i Sámo. „Od Krušných hor až po Alpy Karnické, kdokoli zbraň nositi mohl, chopil se jí.“12 Sámovi pomohl ještě korutanský vévoda Valuch, taktéž Avaři se chopili zbraně proti Frankům. Dagobertovo vojsko vtrhlo do Sámovy říše třemi proudy. Langobardi šli směrem do Koru-tan, Alamani vedení svým vévodou Chrodobertem šli Podunajím přes Pasov do Rakouska. Tyto části vojska sice vítězila, ovšem pak hned odtáhla zpět. Hlavní austrasijské vojsko táhlo od Rýna k Šumavě a střetlo se Sámovým vojskem u Vogastisburgu, který není dodnes spolehlivě lokalizován. Bitva se uskutečnila v roce 630/63113. „Frankové ouplně poraženi byvše, konečně v outěku bezuzdném spásy hledali. Stanové všickni Čechům za kořist padli.“14 Vítězové této bitvy pak pustošili krajinu ve Francích a Durynsku. Později se Dagobert snažil odčinit porážku se Sámem, leč neúspěšně a kroniky se již o žádných bitvách nezmiňují.
   Dále neúspěšně bojoval proti Durynkům a Sasům. Sasové se nejprve nabídli Dagobertovi, že mu pomohou proti Slovanům, ale jen tehdy, když zruší daň 500 krav15, kterou ustanovil roku 561 Chlot-
har I. Tak se také stalo, ale valný význam saská pomoc neměla. Tyto zahraniční neúspěchy donutily Dagoberta k opětovným ústupkům.
   Za jeho jediný vnější úspěch lze považovat zásah proti Vizigótům na západě.
   V roce 633 na říšském sněmu v Métách musel jmenovat svého tříletého syna Sigiberta III. králem v Austrasii, Durynkům jmenoval zvláštního vévodu Radulfa. Oba se měli bránit nájezdům Slovanů, Radulf se však zanedlouho spolčil se Sámem.
   Po narození svého druhého syna Chlodvíka II. musel v roce 634 čelit neustrijskému odporu proti možné austrasijské nadvládě ve smyslu starého dělení říše: Sigibert III. by vládl v Austrasii (s jihogalskou enklávou), Chlodvík II. v Neustrii a ve Frankoburgund-sku.16
   Po úspěšných bojích proti Baskům a podmanění Bretonců Dagobert zemřel a byl posledním významným merovejským králem. Po něm následovalo období tzv. „líných (zahálčivých) králů“ (les rois fainé-ants)17, jejichž moc byla pouze symbolická a faktická se soustředila do rukou královských majordomů.
   Zajímavé je, že za vlády Dagoberta výrazně poklesla ryzost zlatých mincí, mnohde z 90% až pod 50%, za jeho vlády se také začaly razit mince stříbrné, tzv. franské denarii.18

   3. Založení hrobky franských králů
   Oblíbeným sídlem Dagoberta bylo Clichy, blízko kostela, kde byly pochovány ostatky sv. Diviše. Jeho starobylý původ ho předurčoval, aby se stal patronem Galie a její vládnoucí dynastie. Dagobert nechal chrám rozšířit poté, co se přestěhoval roku 629 na západ od Paříže. V tomto kostele byli nakonec pochováni jen dva merovejští králové. Dagobert, když onemocněl v lednu 639 u Epernay a byl tam dopraven, aby tam zemřel, a jeho syn Chlodvík II. Až mnohem později zde byli pochováváni Karlovci.
   Dodnes je Dagobert ve Francii vzpomínán jako nejpopulárnější merovejský král.














   Jako den a noc lze charakterizovat Dagobertovu úspěšnost ve vnitřní a vnější politice. Nadlouho jako poslední franský král a jako zcela poslední král merovejské dynastie si dokázal zřídit pořádek uvnitř vlastní říše. Jako poslední dokázal odrážet snahy majordomů o moc, jako poslední ve svých rukou držel faktickou vládu nad celým územím franské říše (tj. Neustrie, Austrasie a Burgundsko). Typicky se vypořádal s opozicí a možným ohrožením vlastního trůnu, když nechal zavraždit syna svého bratra. Délka jeho života byla ovlivněna způsobem, jakým žil, což je popsáno v první kapitole. Možná tedy nestihl ve vnitřní politice některé další zásadní věci a po něm merovejská moc upadala. Možná proto je u Francouzů dodnes oblíben, ač výčet jeho úspěchů není veliký. Zaujmou spíše neúspěchy v zahraniční politice. Musel poskytnout nezávislost Sasům, též Durynkům a katastrofou se pro něj stala porážka od Slovanů vede-ných Sámem, jež znamenala plenění franských území.
   Ještě bych se zmínil o literatuře. Že jsem nesehnal žádnou monografii o Dagobertovi, se příliš nedivím, zarazilo mě ovšem místo jemu věnované v různých dějinách Francie. Vždy se jedná pouze o několik řádků, nejvíce mě však zarazila chudoba informací v díle Jaroslava Kudrny, které je přímo zaměřeno na středověkou Francii. Ani Lexikon des Mittelalters nepřináší tolik informací, kolik bych si představoval.









Poznámky:
1. Maurois, André: Dějiny Francie. Lidové noviny, Praha 1994. Str. 25.
2. Ottův slovník naučný (ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí). Šestý díl (Čechy-Danseur). Nakl. J. Otto, Praha 1893. Str. 855.
3. Je zajímavé, že u poznámky 1 Maurois odkazuje na Řehoře z Toursu, to ovšem není možné, vzhledem k době Dagobertova života a časovému rozsahu Řehořovy kroniky. Jde spíše o citaci z Fredegara.
4. Lexikon des Mittelalters III. Artemis Verlag. München und Zürich 1986. Str. 429.
5. Ottův slovník naučný (ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí). Šestý díl (Čechy-Danseur). Nakl. J. Otto, Praha 1893. Str. 855.
6. Lexikon des Mittelalters III. Artemis Verlag. München und Zürich 1986. Str. 429.
Dagobert měl celkem tři manželky, v knize Frankové je ještě zmíněna Nantichilda (viz. příloha č. 1.), třetí manželku jsem nenašel.
7. Ottův slovník naučný (ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí). Šestý díl (Čechy-Danseur). Nakl. J. Otto, Praha 1893. Str. 855.
8. Ottův slovník naučný (ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí). Šestý díl (Čechy-Danseur). Nakl. J. Otto, Praha 1893. Str. 855.
9. Lex Ribuaria bylo sepsání právních zvyklostí ripuárských Franků tak, jak se uplatňovaly alespoň v jedné části jejich království.
10. Masarykův slovník naučný (lidová encyklopedie všeobecných vědomostí). Díl II. (D-G). Československý kompas, Praha 1926. Str. 7.
11. Masarykův slovník naučný (lidová encyklopedie všeobecných vědomostí). Díl II. (D-G). Československý kompas, Praha 1926.
12. Palacký, František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Erika, Praha 1998. Str. 28.
13. Časový údaj, kdy se konala bitva u Vogastisburgu, se liší. Lexikon des Mittelalters, stejně jako Ajšmanovy Dějiny uvádí 631, Ottův slovník, stejně jako Masarykův slovník a Palackého Dějiny uvádí 630. Jde zřejmě o dřívější nepřesnou interpretaci datovacích formulí a rok 631 bude přesnější. Totéž se opakuje u ostatních „dvojitých“ dat v textu. Dvojité datum uvádí Lexikon des Mittelalters u svatby s Gomatrudou a u smrti Dagoberta.
14. Palacký, František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Erika, Praha 1998. Str. 28.
15. James, Edward: Frankové. Lidové noviny, Praha 1997. Str. 106.
16. Lexikon des Mittelalters III. Artemis Verlag. München und Zürich 1986. Str. 429.
17. James, Edward: Frankové. Lidové noviny, Praha 1997. Str. 226.
18. James, Edward: Frankové. Lidové noviny, Praha 1997. Str. 194.
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