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Seminární práce
do semináře: Evropa v době stěhování národů I.

Téma: Frankové
napsal: Jaroslav Mikoška
filozofie-historie, UČO 52303

Úvod
Na následujících řádcích se budu věnovat dějinám Franků raného středověku v období stěhování národů do smrti Chlodvíka I., jehož vláda (resp. smrt) byla jakýmsi mezníkem ve vývoji Franské říše. 

Frankové patří beze sporu k zajímavým a významným činitelům, které dali za vznik nám známě podobě středověké Evropy. Právě Frankové dokázali skloubit germánskou a románskou kulturu, čímž dali za vznik celoevropské kultuře. Založili stát, který se postupem času stal nejmocnějším z barbarských království vůbec. A byl to právě Frank, kdo byl roku 800 korunován na císaře. Byli to Frankové, kdo zahájili boj za znovudobytí muslimského Španělska. Byli to Frankové, jejichž kultura se ve 12. a 13. století rozšířila po celé Evropě. Je tedy patrné, že jejich „dějinná role“ je významná a bylo o ní již mnoho napsáno. Jaké máme ale prameny k raným dějinám Franků?

Prameny
O životě Franků vypovídají jak prameny písemné, tak hmotné kultury. Je dochováno mnoho hrobů, pozůstatků domů (kostelů, obytných stavení), artefaktů, ale také můžeme čerpat z rukopisných záznamů na pergamenech i papyrech. Já se zde zmíním pouze o těchto (písemných) pramenech. 
Téměř z celého období franských dějin od 3. do 7. století nemáme písemné informace o Francích od nich samých, ale od cizinců, kteří posuzovali Franky z vnějšku. Výjimkou je tzv. Pactus Legis Salicae, nejstarší formulace franských zákonů. Jde o 87 rukopisných právních norem. Jejich údajnou původní podobu zachycuje edice Monumenta Germaniae Historica.
	O Francích se první vyjadřovaly římské prameny (v pol. 3. st.), které považovaly Franky za jedny z mnoha severních barbarů. Dalším významným pramenem (pro 5. století Galie) jsou knihy dopisů clermontského biskupa Sidonia Apollinarise. Nejvýznamnějším autorem merovejské Galie byl Georgius Florentius, známý pod jménem Řehoř z Toursu. Svoji biskupskou kariéru začal roku 573 v Toursu. Byl synem římského (nebo lépe románského) senátora Florentia. Své dílo (10 knih) začal biskup psát zřejmě až po roce 573 a skončil  krátce před svou smrtí roku 594. Od osmého století je dílo známé jako Kronika Franků. Z předmluvy vyplývá, že jeho cílem bylo psát o současnosti, ale k tomu bylo nutné „zmínit se“ o minulosti. Proto (jak se v té době slušelo) začal své vypravování od Adama a Evy. Svoji současnost tak začíná až ve třetí knize. Řehoř nebyl přímým účastníkem většiny událostí, o kterých píše. Vycházel z vyprávění, sbíral informace z doslechu, pověsti. Snažil se napsat dobrý příběh. V linii dobové tradice se jeho dílo pokouší odhalit tajemství boží prozřetelnosti a objasnit, jaké odměny čekají na dobré lidi a jaký trest čeká na hříšníky. 
V 7. století napsal čtyřdílnou kroniku Fredegar. Její tři díly byly shrnutím šesti Řehořových knih. 



Politické dějiny Franků od 5. století do smrti Chlodvíka I.
Frankové ještě v 5./6. století nehráli v Evropě velkou roli. Nepronikli dokonce na území římské říše. Obývali území jak Germánie, tak Galie (Ripuárští Frankové). Byli to vskutku barbaři. Král musel mít svaly a musel být dostatečně mocný (plodit děti a mít dlouhé vlasy). Král vlastnil vše. Merovejská dynastie byla dynastií venkovskou. Merovejci žili na venkovských dvorcích, zvaných falce (charakteristické dlouhou halou). V čele byl tzv. majordomus. Nevládli z jednoho místa, ale putovali. Vzájemně se vyvražďovali, ale také se ženili, čímž docházelo k degeneraci. Podle některých odborníků šlo o nejhlubší úpadek kulturních dějin Evropy. 
Pakliže bereme v potaz učebnicové ohraničení počátku tzv. Stěhování národů, máme na mysli rok 375, kdy Hunové vyvolali tlakem z východu pohyb východoevropských kmenů. Co se Franků týče, není zcela jasné, co se s nimi dělo na počátku 5. století.  Zřejmě se neúčastnili velké invaze germánských kmenů přes Rýn na území Římské říše v letech 406-407. V té době prošli Vandalové, Alani a Suévové až do Španělska. Vandalové záhy založili království v severní Africe. Frankové stáli jak proti germánským kmenům, jako spojenci Římanů, tak také proti Římanům samotným (srážky z let 413, 420, 428). Významný je zejména rok 451, kdy musela Galie čelit vpádu Hunů pod vedením Attily. Na jedné straně stáli Římané v čele s Aetiem, rádcem císaře Valentiniána III., Burgundové, Visigóti a (Sálští, Porýnští) Frankové. Na straně opačné byli Hunové, Ostrogóti a Gepidové.
Aetius tedy ve spojení s Góty a Franky bojoval proti Attilovi .A jak Attila viděl, že jeho vojsku hrozí úplná zkáza, obrátil se na útěk.  Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha 1986, s. 90. Ve skutečnosti však bitva končila nerozhodně. Byla však impulsem ke stažení Attily na východ a zastavila expanzivní tendence Hunů směrem na západ.  
Dá se předpokládat, že se Frankové stali spojenci Říma. 
V roce 454 byl Aetius zavražděn na příkaz císaře Valentiniána, který se zřejmě obával jeho vlivu. Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha 1986, s. 92.
 Stejně ale skončil i samotný císař. Byl totiž zavražděn rok na to Aetiovým přívržencem. 
Ve druhé polovině 5. století franských dějin dominují dvě jména: Childerich I. a Chlodvík I.
Childerich (457-481) ovládal druhou belgickou provincii (Belgica secunda). O životě Childericha vypovídá mj. životopis sv. Jenovéfy, který pochází zřejmě z 6. století. Zmiňuje se  jak Childerich deset let obléhal Paříž. To zřejmě znamená, že jeho vojáci ovládali okolní území. Prameny naznačují, že si Childerich vydobyl v severní Galii snad oficiální postavení v římské správě. Co se týče Ripuárských Franků, ti se během 5. století zmocnili dnešního Kolína nad Rýnem, jenž se stal hlavním sídlem jejich králů. Království Ripuárských Franků bylo v 5. století víc sjednoceno, než království západnějších, Sálských Franků. Britové na západě a Ripuárští Frankové na východě představovali v Galii druhé poloviny 5. století dvě vojenské mocnosti. Třetí mocností byl Childerich, přestože není zcela jasné, zda Frankové ovládli severní Galii za Childericha nebo až za Chlodvíka. 
Chlodvík (481-511) nastoupil po svém otci. Za ženu si vzal Chrodichildu z burgundského královského rodu. Jak ji Chlodovech uviděl, velmi se zaradoval a vstoupil s ní do manželství Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha 1986, s. 115.
 . Chlodvík také pod jejím vlivem přijal křest. Řehoř z Toursu učinil z Chlodvíkova křtu stěžejní bod svého vypravování. 
Tehdy dala královna potajmu povolat svatého Remigia, biskupa města Remeše, a prosila jej, aby vnukl králi slovo spásy. … Král však řekl: „S potěšením jsem ti, nejsvětější otče, naslouchal, ale zbývá jedno: lid, který jde se mnou, nedovolí, abych opustil jeho bohy. Ale půjdu a promluvím k nim podle tvých slov.“ Když se pak se svým lidem sešel, předešla jej moc boží, a dříve než promluvil, zvolali všichni: „Zapudíme smrtelné bohy a jsme hotovi následovat Boha, kterého Remigius zvěstuje jako nesmrtelného.“
K přijetí křtu však Chlodvíka vedla podle Řehoře ještě další skutečnost: průběh bitvy s Alamany (r. 496):
…byla nemilosrdně prolévána krev a vojsko Chlodovecha se jižjiž řítilo do zkázy.Když to viděl, pozdvihl oči k nebi a se srdcem sevřeným pravil v slzách: „Ježíši Kriste, … Dopřeješ-li mně vítězství nad těmito nepřáteli … uvěřím v tebe a dám se tvým jménem pokřtít.“
Chlodvík však není významný pouze svým přijetím křesťanství, ale také svými výboji. Zaútočil asi roku 486 na Soissons, kde vládl Syagrius, rex Romanorum. Syagriona armáda byla zničena a Syagrius uprchl k visigótskému králi Alarichovi II. (484–507). Chlodvík naléhal na Alaricha, aby ho vydal. Ten tak učinil a Chlodvík Syagria zabil. V souvislosti těmito událostmi se Frankové zmocnili většiny severní Galie.  Po soissonském vítězství zdůraznil Řehoř podrobení Durynků kolem roku 491. Nejvýznamnějšího vojenského úspěchu Chlodvík dosáhl v jihozápadní Galii proti Visigótům. V roce 502 uzavřel s Alarichem II. mír. Je docela možné, že Alarich přislíbil odvádět Frankům daň. Přesto Chlodvík vpadnul do jeho království. Došlo k bitvě, běhěm které byl Alarich zabit. Tímto Chlodvík téměř zdvojnásobil území obývané galskými poddanými. Došlo také k spojenectví s východořímským císařem Anastasiem. Ten jej dokonce obdaroval titulem consul aut augustus, tedy něco jako kolega císaře. 
Chlodvík měl dostatečnou moc na to, aby sjednotil Franky. Připojil a podmanil si území Ripuárských Franků, ale i území dalších franských králů. 
Chlodvík zemřel roku 511.
Po všech těchto událostech zemřel nakonec v Paříži a byl pohřben v bazilice Svatých apoštolů, kterou sám spolu s královnou Chrodichildou dal vystavět…Královna Chrodichilda odešla po smrti svého muže do Toursu a tam sloužila v bazilice svatého Martina.  Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha 1986, s. 134-135.
Smrtí Chlodvíka končí Řehořova druhá kniha.

Závěrem
Po Chlodvíkově smrti bylo jeho království rozděleno mezi  čtyři syny.
Půl století po jeho smrti Frankové a jejich merovejská dynastie rozšířila svou moc a vliv do větší části západní Evropy a vytvořila dominantní germánské království jako nástupce římského impéria. 
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