Olga Kolibová

ROZPAD ŘÍŠE KARLA VELIKÉHO

     Když byl Karel Veliký r. 800 korunován Lvem III. na císaře, byli oba jeho synové již korunováni: Ludvík na krále Aquitánie a Pipin na krále Langobardů. Celou Franskou říši však držela pohromadě vlastně jen osobnost samotného Karla Velikého. Po jeho smrti (pohřben v Cáchách) se celá říše prakticky okamžitě rozpadla. Vládu převzal jediný přeživší syn Ludvík, pouze Itálie zůstala v moci nejstaršího Pipinova syna Bernarda. 
     Ludvík byl korunován již jako tříletý r. 781, s jeho jmenováním spoluvládcem zdá se Karel dlouho váhal, až jej jím r. 813 nakonec provolal a tak zajistil nástupnictví. Zdánlivě je nyní císařství (Ludvík je korunován papežem r. 816 v Remeši) na vrcholu moci, avšak od začátku Ludvíkovy vlády se začínají projevovat obtíže nejrůznějšího druhu. Zpočátku se zdá být Ludvík tvrdým panovníkem, jež nemilosrdně potírá povstání synovce Bernarda, kterého pak oslepí, čímž mu přivodí smrt, avšak právě z tohoto činu se o pět let veřejně kaje. Je však závislý na hrabatech a biskupech, kteří jsou zároveň nejvyššími úředníky u jeho dvora. Právě tato povolnost biskupům vynesla Ludvíkovi přízvisko Pobožný, užívané již od 9. století. Jeho nejvýznamnějším činem je zavedení nové klášterní reformy. Roku 817 vystupuje duchovenstvo s požadavkem navrácení církevních statků, které kdysi uchvátil Karel Martel, a Ludvíkova snaha vyjít těmto požadavkům vstříc ho uvrhla do konfliktu se šlechtou. Říše je také napadána zvenčí – pirátské nájezdy Normanů ničí severní část říše – obsazují ústí Rýna a Frýsko a na jihu se snaží Arabové ovládnout Sicílii. Situaci ještě komplikují dynastické boje, zprvu v souvislosti s nařízením o nástupnictví na trůn „Ordonatio imperii“, vydané Ludvíkem r. 817, později s jeho porušením samotným Ludvíkem. Toto nařízení říkalo, že každý z královských synů – jak to bylo zvykem ve Francké říši – dostane svůj úděl, kde bude vládnout jako král, po jejich smrti obdrží jednotlivý trůn vždy nejstarší syn, vrchní moc si však uchová sám císař, který má právo rozhodovat o otázkách války a míru, zahraniční politice a o věcech týkajících se celé říše. Jemu má také patřit nedělitelná Itálie s Římem jako sídlem císařů. Tehdy byly také určeny úděly Ludvíkových synů a nejstarší z nich, Lothar, byl otcem korunován na císaře a vládl spolu s ním. Mladším synům Pipinovi a Ludvíkovi připadla Aquitánie a Bavorsko. A právě toto nařízení bylo příčinou zmatků v Itálii – opomenutí Bernarda vyvolalo jeho smrtí potrestanou vzpouru, jak už jsem říkala, kterou následně urovnal Lothar a zároveň vydal „Constitutio Romana“, určující ve prospěch císaře - vztahy císaře a papeže, území celé říše, poměr jeho obyvatelstva k císaři… K novým, tentokrát silnějším bojům došlo po r. 829, kdy Ludvík porušil vlastní nařízení a dal úděl svému nejmladšímu synovi Karlovi (z druhého manželství s Juditou z rodu Welfů). Z vnitřních zmatků těžila především šlechta, jejíž přízeň a pomoc pro jednotlivé měnící se strany získávali králové pomocí udělování statků a propůjčování výnosných úřadů. Roku 833 se dokonce Lothar s bratry při vystoupení proti otci odvolali k papežovi Řehořovi IV:, aby rozhodl o sporu. Ludvík utrpěl tehdy těžkou porážku – jeho vlastní vojsko ho zradilo, byl zbaven trůnu a poslán do kláštera, kde musel vykonat veřejné pokání. Trůn mu byl pak  vrácen mladšími syny, kteří se s ním spojili proti Lotharovi.Propukli nové dynastické boje. V r. 839 došlo k novému rozdělení říše, na které císař přistoupil. A tím pohřbil myšlenku na jednotný stát. 
     Ke klidu nedochází ani po Ludvíkově smrti v r. 840 – padl v tažení proti svému synovi Ludvíkovi,kterého původně dosadil na východ francké říše – protože Lothar začal usilovat o neztenčené dědictví. Mladší bratři ho však společnými silami porazili 25. 6. 841 v bitvě u Fontenoy, při níž zahynulo velké množství šlechty. Tyto vnitřní dynastické boje uspíšily rozklad říše. Mimo jiné tu byla také nejednotnost národa- ve francké říši se scházela nejrůznější etnika, nejednotnost jazyka, ekonomiky a kultury. 
     Oba vítězní synové si r. 842 rozdělili zemi, což bylo stvrzeno slavnostními přísahami ve Štrasburku. Tehdy poprvé se při státoprávním aktu mluvilo dvěma jazyky – staroněmčinou a franštinou. Je to jeden z prvních písemných dokladů v němčině a vůbec první text ve francouzštině. Štrasburské přísahy nejsou tedy pouze památkou literární, ale také dokládají, že oba císařští synové politicky závazným způsobem nekonali osamoceně, neboť v tom případě by nemusela být smlouva ve dvou jazycích, lze naopak říci, že existoval určitý okruh posluchačů těchto přísah, něco na způsob veřejnosti – různí velmoži říše, vlivní lidé - potentes, kteří radili, jednali, ale především vedli zápas s panovníkem. Nešlo o příslušníky více než 50-ti rodů, jež byly navzájem propojeny sňatky. Lothar byl původně z dělení vyloučen, na novém uspořádání se podílel až r. 843 ve Verdunské smlouvě.
     Podle této smlouvy bylo území Francké říše rozděleno na tři části:

* Lothar: obdržel střední díl od Severního moře přes Burgunsko až ke Gaetskému zálivu –
                toto území zahrnovalo všechna klíčová místa říše – Řím, Pávii, Cáchy. Jednalo se 
tedy o dnešní Itálii + pásmo spojující Alpy s pobřežím Severního moře. Také mu                                                   bylo ponecháno přednostní právo a císařský titul. 

* Ludvík Němec: dostal Východofranckou říši – pravý břeh Rýma a jako „zásobárnu vína“ i 
                 část jeho levého břehu. Toto území bylo obydleno Germánským obyvatelstvem.

* Karel Holý (nazvaný tak proto, že kdysi neměl žádný úděl): dostal Západofranckou říši –
                 s povodím řek Šeldy, Seiny, Loiry a Garonny. Zde bylo obyvatelstvo románské-
                 ho původu.

     Tyto tři celky měli být shodné politicky i ekonomicky. Zatímco Ludvíkova i Karlova část byla etnicky jednotná, Lotharova byla velmi nesourodá jak etnicky tak geograficky – bydlelo tu jak románské tak i germánské obyvatelstvo, země se skládala jak z nížin tak i z velmi vysokého pohoří.  
     Poslední pokus o sjednocení celého území byl proveden Karlem III. Tlustým (876 – 887). Tento však prakticky ztroskotal. Právě smrt Karla považuje řada historiků za datum, kdy se toto impérium s konečnou platností rozpadlo. 

Další dělení jednotlivých částí říše

*Lotrinsko

     Po smrti Lothara r. 855 bylo toto území rozděleno mezi jeho tři syny:

Ludvík III. dostal Italské království a titul císaře. Později se snažil o sjednocení tohoto    
                    území
Lothar II. dostal území na severu
Karel získal jižní část starého Burgundského království

     Po smrti Karla (863) a Lothara (869) si země rozdělilo jejich příbuzenstvo. Je pozoruhodné, že i přes tyto změny Lotinsko přežilo jako celek a stalo se vévodstvím a dokonce královstvím pro Zwentibolda (895 – 900), syna Arnulfa. V r. 911 se vrátilo pod karlovskou vládu přijetím Karla III. Francouzského.





*Německo

     Právě zde se nejdéle udržela tradice císařského titulu. Posledním jeho nositelem byl Arnulf Bavorský. 
     Ludvík Němec své království rozděluje r. 865 mezi své tři syny. Spíše řízením osudu bylo Německo znovu sjednoceno r. 882, kdy Karel Tlustý zůstává jako jediný přeživší. Když byl tento r. 887 sesazen, získává území Arnulf Bavorský (= Korutanský), nelegitimní karlovec. Po smrti Arnulfa r. 899 přešla vláda na jediného a posledního žijícího karlovce Ludvíka Dítě, který se k moci skutečně dostává jako malé dítě a po celou dobu své vlády je pouhou figurkou v rukách mocných velmožů. Jeho smrtí r. 911 vymírá rod karlovců. Arnulfovi se ještě za jeho života podařilo dosadit na trůn ve Frankách svého příbuzného  a právě r. 911 byl tento vévoda Konrád z rodu Poponů zvolen panovníkem Německa. A ten si nástupcem zvolil Jindřicha Sasského.

 
*Francie

     Karel Holý (843 – 877) vládne státu, který se bortí. Vzpourou jeho příbuzných odpadá od státu Aquitánie a pak také Bretaňsko. Dalším problémem jsou boje s Normany a Saracény. 
     V letech 885 – 886 zajistila obrana Paříže proti Normanům jmenování jednoho z obránců – Oda – franckým králem v r. 888. Stal se nejmocnějším pánem západní Francké říše a jeho potomci se měli stát v budoucnu francouzskými králi, ale po jeho smrti v r. 898 se stal králem syn Ludvíka II. Karel Prosťáček. Tento uzavírá dohodu s Normany a za slib vazalské věrnosti jim podstupuje území na severu. Karel přišel o korunu sedm let před svou smrtí r. 929, a ačkoli byl jeho syn Ludvík Zámořský nakonec r. 936 dosazen na trůn, obnovená karlovská linie žila ve strahcu z dalšího sesazení. Když r. 987 umírá Ludvík V. (vnuk Ludvíka, syn Lothara), nastupuje na trůn Hugo Kapet, jímž začíná linie kapetovců, původně vojevůdců, držící se na francouzském trůně do r. 1792.
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