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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce „Vizigótské království v moderní odborné literatuře“  je 

interpretace některých významných aspektů dějin tzv. toledského království. Autor se 

v práci soustřeďuje na předem vymezené tematické okruhy – vizigótské zákonodárství, 

povahu královské moci, náboženskou otázku a postavení církve, mocenské postavení 

vizigótské aristokracie, podmínky života židovské menšiny a příčiny zániku toledského 

království. Uvedené problematiky nebyly zvoleny nahodile, neboť v jejich rámci se 

odehrály klíčové události vizigótského království. Autor čerpá z výsledků bádání 

moderních autorů, zejména španělských, ale i dalších zahraničních i tuzemských historiků. 

Specifickou pozornost věnuje dějinným událostem, u nichž se pohledy i hodnocení 

jednotlivých badatelů rozcházejí. Smyslem práce je přispět k hlubšímu poznání období 

dějin, které bylo významnou fází rozvoje evropské civilizace a přineslo mnoho nesmírně 

cenných hodnot do její kultury, jemuž však česká historiografie věnuje dosud jen malou 

pozornost.  

 

 

Annotation 

 

The objective of this bachelor thesis “The Visigothic Kingdom in Modern 

Professional Writing” is to interpret certain substantial aspects of the era of the so-called 

Kingdom of Toledo. The author has focused on preselected issues such as Visigothic 

legislation, the nature of king’s power, issues of religion, the position of the church, the 

power of Visigothic aristocracy, living conditions of the Jew minority and the reasons for 

the downfall of the Kingdom of Toledo. The issues as outlined above have not been 

preselected at random as they constitute the background against which the key events took 

place in the Visigothic Kingdom. The author’s conclusions are based on the results of 

scientific research of contemporary, mainly Spanish, but also foreign and Czech historians. 

Special attention is paid to the historic events towards which the historians differ in view 

and opinion. The aim of this thesis is to contribute to a deeper knowledge of era that was 

a major stage in the development of European civilization and introduced many priceless 

values to its culture, to which, however, Czech historiography has paid too little attention. 
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1. Úvodem 

 

Vznik vizigótského království ve Španělsku má bohatou a dlouhou „prehistorii“. 

Předcházely mu spletité osudy Vizigótů v jiných částech Evropy, navíc i samo ovládnutí 

Hispánie ze strany Vizigótů představovalo postupný a složitý proces, plný různých 

peripetií. Vizigóti rozšiřovali svůj vliv v Galii a dále pronikali na území Hispánie již od 

počátku 5. století. Góty zprvu do Hispánie lákala především bohatá kořist, a to zejména 

vidina vlastnictví půdy, které zajišťovalo stabilnější a významnější zisky ve srovnání s 

příjmy z daňových odvodů.1  

 

Natrvalo se pravděpodobně začali v Hispánii usazovat od své výpravy do Baetiky 

roku 4582. Kontrolu nad událostmi v Hispánii získávali Vizigóti i díky politické i vojenské 

spolupráci s římskými císaři. Koncem šedesátých let 5. století bylo ale již zřejmé, že idea 

impéria je mrtvá. Centrum římské moci již nemělo vývoj pod kontrolou a říše byla  

soustavně oslabována úspěšnými výboji nepřátel v okrajových oblastech. Podle 

P. Heathera byl Eurich první vládce, který dospěl k poznání, že „západní říše je po čtyřech 

staletích opotřebovanou silou a že přišel čas sledovat vlastní zcela nezávislé cíle.“3  Lze 

říci, že v době Eurichovy smrti (484) měli Vizigóti pod politickou kontrolou většinu 

Hispánie s výjimkou svévského království a území, kde žili Baskové.  

 

Ve větší míře se vizigótská populace začala do Hispánie stěhovat až po dvaceti 

letech od Eurichových taženích, tj. na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. 

Nejsilnější migrace ale proběhla až v letech 494 až 497.4 Při obsazování Hispánie hrály 

hlavní roli dva aspekty. Kromě strategické potřeby zajistit si nová území bylo důležitým 

motivem i získání majetku, kterým by mohli vizigótští králové „podplácet“ nobilitu 

v zájmu udržení její loajality, jež v případě Vizigótů nebyla z hlediska králů nikdy ani 

zdaleka dostatečná. Svou velikostí sice zmíněné migrační vlny zásadně nezměnily složení 

                                                      
1 Heather, P.: Gótové, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, s. 207 
 
2 Todd, M.: Germáni, nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999, s. 153 
 
3 Tamtéž, s. 195 
 
4 Historia de Espaňa. Espaňa Visigoda (414-711), ed. R. M. Pidal, Espasa-Calpe, Madrid 1963, čtvrté 
vydání, s. 82 
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populace v tehdejší Hispánii, nicméně se stávalo stále zřejmější, že Vizigóti jsou připraveni 

a schopni mocensky ovládnout nové území a nastolit svou politickou dominanci. 

 

Populačně nejsilnější zůstávalo v Hispánii nadále obyvatelstvo hispanořímského 

původu, které vyznávalo katolickou víru. Z tohoto hlediska je nutno vidět jako největší 

třecí plochu mezi Vizigóty a Hispanořímany gótské ariánství.5 Právě ariánství se zdá být 

hlavní příčinou jediného, prameny zaznamenaného, většího odporu Hispanořímanů proti 

zabydlujícím se Vizigótům. Povstání z roku 496, vedené rebely Burdunellem a Pedrem, 

pravděpodobně vzplálo za přispění franckého krále Chlodovecha, v té době již pokřtěného 

katolíka.6 O existenci dalších vzpour prameny mlčí, lze proto předpokládat, že po 

úspěšném potlačení zmíněného povstání už měli Vizigóti v Hispánii připravenou půdu pro 

svůj budoucí politický exodus z Galie. 

 

V prvních letech 6. století se vyhrotily vztahy mezi Vizigóty a Franky, kteří počali 

vytlačovat Vizigóty ze střední Galie a od severovýchodu postupně rozšiřovali své panství 

až k jihu Galie. Bojové akce vyvrcholily v roce 507 v bitvě u Vouillé, v níž zvítězili 

Frankové, vizigótský král Alarich II. padnul a Vizigóti se museli stáhnout do Hispánie. 

Bitva u Vouillé se stala klíčovým předělem ve vizigótských dějinách. Přes zmíněnou 

migraci Vizigótů v průběhu druhé poloviny 5. století byla pro ně Hispánie do té doby stále 

ještě územím vhodným spíše pro příležitostné kořistění. Ztráta Akvitánie7 je přiměla 

poprvé uvažovat o Iberském poloostrově jako o možné domovině. Zdrcující porážka tak 

nastartovala novou éru v dějinách Hispánie, s níž se od roku 507 naplno spojil osud 

Vizigótů. 

 

Nedlouho po smrti Alaricha II. se za dědičná práva druhého Alarichova syna, 

nezletilého Amalaricha, postavil jeho děd, Theodorich Veliký. Tím začíná období tzv. 

„ostrogótského regentství“, které trvalo až do Theodorichovy smrti (526), i když silný 

ostrogótský vliv trval ještě dalších 23 let. Mocensko-správním střediskem se stalo město 

                                                      
5 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, RIALP, Madrid 1988, s. 57  
 
6 Moreno, L. G.:, Historia de Espaňa Visigoda, Catedra, Madrid 1998, druhé vydání, s. 82 
 
7 Během několika dekád po „Vouillé“ se mezi vizigótskou honorací udržovala představa o znovunabytí 
Akvitánie, nicméně čekání na vhodnou příležitost nedošlo naplnění. Hlavní příčinou bylo jistě vyvrácení 
bratrské říše Ostrogótů, čímž jakákoliv zamýšlená akce ztratila silnou podporu. Pro Vizigóty se zdála být 
galská půda prostě příliš horká a jakékoliv vazby na teoretické spojence příliš křehké. Viz Moreno, L. G.: 
Historia de Espaňa Visigoda, s. 86 
 



 
 

9  

Narbonne, i když po dobu regentství ostrogótského Theodoricha lze do určité míry 

považovat za centrum vlády Ravennu. Za dobu ostrogótského regentství byly vybudovány 

pevné základy vizigótského království včetně jeho politicko-administrativní struktury. Pro 

nedostatek pramenů je velmi obtížné s určitostí posoudit reálnou roli Ostrogótů a jejich 

vzájemné vztahy s Vizigóty, avšak například R. Collins zdůrazňuje sdílený pocit 

sounáležitosti mezi oběma gótskými větvemi.8 Určitou indicií pro určení povahy 

vizigótsko-ostrogótských vztahů může být fakt, že po dobu vlády Theodoricha byl ze 

Španělska do Ravenny posílán peněžitý tribut.9 Postupně však začal slábnout přímý vliv 

Ravenny a kontrola dění ve Španělsku stále více spočívala v rukou ostrogótských 

guvernérů. Po další prohrané bitvě s Franky ztratili Vizigóti i Narbonne a Amalarich, který 

byl údajně zavražděn právě po útěku z bitvy u Narbonne, zemřel jako první vizigótský král 

na území Hispánie, konkrétně v Barceloně.10  

 

Obecně se pojmem toledské království míní doba vizigótského panství na Iberském 

poloostrově. Tento pojem slouží především k odlišení od tolosánského království, které de 

facto zaniklo roku 507.11 Vizigóti na poloostrov, jak jsme již zmínili, pronikali od počátku 

5. století, ale těžko zde můžeme mluvit o ustanovení jakékoliv formy vlády. Hovoříme-li o 

toledském království, je namístě zmínit, že zvláště ve starších studiích se pro označení 

vizigótské hegemonie v Hispánii používají další pojmy – kupříkladu vizigótské12 

království ariánské a vizigótské království katolické, které rozdělují dějiny vizigótského 

království v Hispánii na období před a po konverzi krále Reccareda ke katolicismu.  

  

Prvním, kdo skutečně vládl z Hispánie, byl král Theudis (531-548), který přesídlil 

z Narbonne do Barcelony. V té době se začala rychle rozvíjet i další hispánská města,  

například Sevilla a zejména Toledo. Po formální stránce i v reálném významu se Toledo 

stalo centrem království až za krále Athanagilda (555-567), který učinil Toledo výsadní 

královskou rezidencí v Hispánii, jíž zůstalo až do arabské expanze. Důvody, proč se 

                                                      
8 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, Blackwell, Oxford 2004, s. 43 

 
9 Tamtéž 
 
10 J. Orlandis si všímá toho, že až po Amalaricha zemřeli všichni jeho předchůdci v Galii. Viz Orlandis, J.: 
Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 66 
 
11 Tolosánské království nese svůj název podle města Tolosy, dnešního Toulouse. 
 
12 Objevuje se i přívlastek „hispano-vizigotské“ – Viz např . Historia de Espaňa. Espaňa Visigoda (414-711), 
ed. R. M. Pidal, s. 89 
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hlavním městem a královským sídlem stalo právě Toledo, byly ryze praktické. Jeho 

výhodná poloha usnadňovala kontrolu střední a severovýchodní Hispánie. Území města 

bylo navíc srdcem původní římské kruhové sítě dlážděných cest a zároveň uprostřed 

klíčové osy ostatních největších opevněných center (Sevilla-Mérida-Zaragoza-Barcelona). 

Sevilla byla zásadní odrazový můstek pro budoucí expanzi do Baetiky a oblasti okolo 

Zaragozy a především Barcelony byly klíčové pro udržení komunikace se zbytkem 

vizigótských držav v Galii. 

 

Vizigóti vládli v Hispánii dvě staletí. Stručný exkurz do událostí, které předcházely 

vzniku toledského království, je přirozeným vstupem k vlastním tématům práce. V souladu 

s jejím zadáním je specifická pozornost věnována předem vymezeným tematickým 

okruhům – zákonodárství, hodnocení povahy královské moci, postavení církve, židovské 

menšině v hispánském prostředí a důvodům zániku toledského království. Tyto vzájemně 

obsahově propojené okruhy nebyly vybrány náhodně, neboť problémy s nimi spojené 

prostupují celými vizigótskými dějinami. V jejich rámci se odehrávají všechny klíčové 

události, a jejich přiblížením se nám tak otevírá širší poznání této epochy. Hlavním cílem 

autora je podat na základě výsledků současné historiografie výklad problematiky výše 

uvedených tematických celků, v němž jsou konfrontovány názory a soudy moderních 

autorů, ale i některých starších historiků, jejichž práce jsou i dnes cenné. Vedle toho 

sleduje autor ještě jeden cíl. Tím je upozornit na zvláštní historický význam toledského 

království, jehož velikost není podle autora plně doceňována a jemuž by měli historikové 

věnovat svůj zájem v míře, kterou si právem zasluhuje. 

 

Poznatky jsem čerpal především z prací moderních historiků. Mimořádně přínosná 

pro mě byla monografie Historia de Espaňa Visigoda od Luise A. Garcíi Morena, který je 

jedním z nejrespektovanějších žijících odborníků na téma Vizigótů ve Španělsku, ale i 

Historia del Reino Visigodo Espaňol od José Orlandise, nedávno zemřelého vědce, který 

svou pozornost zaměřoval především na církevní dějiny. K hlubšímu poznání vizigótské 

legislativy bezesporu velmi přispěla svým pečlivým analytickým bádáním J. G. Lópezová.  

 

Jako určitá protiváha k textům španělských historiků mně sloužily práce 

anglosaských autorů. Na prvním místě to byla monografie Visigothic Spain, 409–711 

z pera Rogera Collinse, který se touto svou prací etabloval jako jeden z  nejvýznamnějších 

současných autorů na tuto problematiku. Z dalších autorů jmenujme práce J. N. Hillgartha, 
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E. Jamese a P. D. Kinga. Cenné bylo i studium práce History of the Goths od rakouského 

historika H. Wolframa, která přináší nové zajímavé závěry o konci toledského království a 

dalším osudu Vizigótů. Mnoho poznatků mně přinesly také monografie Germáni od 

Malcolma Todda a Gótové od Petera Heathera. Přestože se nejedná o publikace, které se 

zabývají výhradně Vizigóty, jsou pro svůj moderní přístup s důrazem na 

interdisciplinárnost a zejména pro množství nových závěrů velmi hodnotné. Zajímavý je i 

přístup ruského historika A. R. Korsunského, který na vizigótském království dokumentuje 

vznik raně feudálního státu.  

 

Pro porovnání odlišností v přístupu i výsledcích bádání moderních historiků se 

ukázala jako velmi vhodná rozsáhlá a faktograficky objemná publikace Historia de 

Espaňao III. – Espaňa Visigoda, redirigovaná R. M. Pidalem, která vyšla poprvé v roce 

1940 a do níž přispělo svými znalostmi více než deset nejlepších odborníků své doby. Tato 

publikace se vyznačuje precizní a detailní chronologií, zároveň si čtenář uvědomí mnohé 

rozdíly v odborném přístupu i v subjektivním hodnocení některých jevů mezi tehdejšími a 

současnými badateli. Neméně hodnotnou z hlediska komplexního pohledu na vizigótské 

dějiny je i starší práce E. A. Thompsona. Nutno ale dodat, že některé závěry Thompsona 

(například o věčném střetu mezi Vizigóty a Hispanořímany) se u mladších autorů setkávají 

s kritikou a nejsou jimi rozhodně obecně přijímány.   

 

Česká historiografie se vizigótským dějinám téměř zcela vyhýbá. Období toledského 

království se věnoval ve své monografii z roku 1968 J. Kincl. Jak již z názvu (Studie o 

otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století) vyplývá, je tato práce  

zaměřená především na sociální dějiny. Zároveň je však výbornou ukázkou toho, jakou 

studnicí širšího poznání dějin Vizigótů může být hluboké studium jejich rozvinutého 

zákonodárství. Z novější domácí produkce je namístě zmínit ještě tři publikace. 

Problematice Vizigótů se věnuje J. Bednaříková v knihách Stěhování národů a Stěhování 

národů a Východ Evropy. Byzanc, Slované, Arabové a rovněž J. Kudrna ve svých skriptech 

Materiály k dějinám středověkého Španělska – ve všech případech tak uvedení autoři ale 

činí jen v rozsahu, který odpovídá mnohem šířeji zaměřeným publikacím. Za odborně 

hodnotnou lze jistě považovat publikaci Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století 

n. l. od  Stanislava Doležala z roku 2008. Autor však svou práci končí ustanovením 

tolosánského království, takže se časově míjí s hlavním zaměřením této bakalářské práce.  
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2. Vizigótské zákonodárství 

 

2.1. Právo jako pramen poznání 
 

Účelem této kapitoly je podat základní nástin systematiky a vývoje vizigótského 

zákonodárství. Jejím smyslem naopak není a vzhledem k rozsahu a zaměření práce ani 

nemůže být interpretace obsahu jednotlivých právních norem. Na některé legislativní akty 

je navíc poukázáno v jiných částech práce, které se zabývají specifickou fází či oblastí 

vizigótských dějin, kde jsou uváděny i konkrétní ukázky chování státní moci vyjádřené 

v přijímaných právních normách (například ve vztahu k židovské menšině). 

 

Vizigótské zákonodárství je mimořádně historicky významné minimálně ze tří 

důvodů. Za prvé, Vizigóti vytvořili svůj stát na torzu rozpadlého římského impéria, 

přičemž přijali mnohé římské právní normy, které byly uspořádány ve sbírce Lex Romana 

Visigothorum (Alarichův breviář). Tato obsáhlá sbírka je prakticky reedicí klasického 

římského práva s vlastními novými interpretacemi, které tyto starší římské normy mírně 

poupravují, často však jen v zájmu jejich jednoznačnější a srozumitelnější interpretace. 

Jaromír Kincl v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že tato sbírka práva „se na 

dlouhou dobu stala hlavním pramenem poznání římského práva v západní Evropě. Byla 

rozšířena u Franků, Langobardů, Burgundů, Alamanů a jinde až do doby, než ji vytlačily 

kodifikace justiniánské.“ 13  

 

Za druhé, Vizigóti byli první po Římanech, kteří uspořádali do objemné sbírky své 

gentilní právo – Leges Visigothorum. Tímto pojmem se označují souhrnné sbírky kodexů 

vydávané vizigótskými králi, jako jsou Codex Euricianus, Codex Revisus a Liber 

Iudiciorum. Význam těchto sbírek rovněž překračuje hranice vizigótského státu. 

Vizigótská legislativa silně působila na právní vědomí jiných Germánů a ovlivnila jejich 

vlastní kodifikace. 

 

Třetí důvod souvisí již s vlastním poznáním vizigótských dějin, neboť právní normy 

představují relativně bohatý pramenný materiál, který ve slušné míře zachycuje alespoň 

                                                      
13 Kincl, J.: Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století, Acta Universitatis 
Carolinae, Iuridica. Monographia 8., Praha 1968, s. 7 
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tendence vývoje vizigótské společnosti. Jedním z autorů, kteří využívají vizigótských 

sbírek zákonů k tomu, aby se dobrali alespoň rámcové představy o skutečném stavu 

vizigótské společnosti, je E. A. Thompson. Důkladným studiem právních norem dospěl 

například k závěru, že sociální model toledského království nebyl ani zdaleka založen na 

vizigótské nadřazenosti. „Jisté je, že už v době krále Euricha byli někteří Vizigóti tak 

chudí, že byli nuceni prodávat své vlastní děti jako otroky, a i Leovigild uznal za vhodné 

obnovit Eurichův zákon, který tuto praxi zakazoval.“14     

 

Hovoříme-li o právu jako prameni poznání sociálních dějin a reálných poměrů ve 

vizigótské společnosti, je dobré mít na paměti i některá omezení. Podle Y. G. Lópezové 

byl jednoznačný výklad zákonů obtížný z důvodu nesjednocené terminologie mezi 

redaktory královskými a koncilními. Španělská historička má za to, že praktická funkce a 

aplikace zákonů mohla být v jisté míře závislá na jejich interpretaci konkrétními 

vykonavateli. Tento problém narůstal zvláště v odlehlých částech poloostrova. A to byl, 

podle téže autorky, také důvod, proč Chindaswinth k zákonům připojoval přísahu, která 

měla ozřejmit výklad a zavázat k jeho plnění. Téhož řešení pak využili i Recceswinth a 

Ervig v zákonech týkajících se židů.15 

 

O tom, že praktická aplikace koncilních výnosů byla nedůsledná a nejednotná, 

svědčí podle Thompsona i fakt, že teprve roku 693 došlo k zavedení povinného 

shromažďování kompletního sboru duchovních a lidu daného města za účelem obeznámení 

se s koncilními výnosy. Tato praxe byla zavedena poté, co se během III. koncilu 

v Zaragoze přišlo na to, že řada nižších duchovních z důvodu neznalosti nenaplňuje 

koncilní nařízení.16 Bezesporu by bylo namístě konfrontovat poznatky plynoucí 

z vizigótských zákoníků s jinými tradičními prameny historického poznání, zejména pak 

s dobovým listinným materiálem, toho se však dochovalo velice málo. 

 

Významným pramenem poznání jsou i soubory kanonických norem vzešlých z 

vizigótských koncilů katolického duchovenstva. S velkou obezřetností je ale nutno 

                                                      
14 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, Alianza Editorial, Madrid 1990, s. 160 
 
15 López, J.G.: Estudios críticos y literarios de la Lex visigothorum, Universidad de Alcalá, Alcalá de 
henares, 1997, s. 27 
 
16 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, s. 323 
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přistupovat k církevním narativním pramenům, jejichž přínos k poznání dobových 

historických událostí je velmi omezený. Až překvapivě tvrdé kritice podrobuje tyto 

prameny  J. Kincl, když uvádí: „Bohatá literární pozůstalost Isidora ze Sevilly… se nijak 

nevymyká z průměru… Na současné poměry reaguje ve svých největších dílech málo. 

V podstatě stejné platí i o spisech Eugenia z Toleda, pročítáme-li potom díla biskupa 

Juliána, žasneme nad tím, jak je možno tak planě a bezobsažně psát i knihy historického 

zaměření…“ 17  

 

Význam Leges Visigothorum pro historické bádání a poznání vizigótské společnosti 

je unikátní v tom, že nejsou dílem jednoho vládce a nezachycují staticky jednu dějinnou 

fázi, ale jsou systémem právních norem měnícím se v čase, v němž vznikaly nové zákony a 

jiné byly modifikovány či rušeny. Ať již právní normy více či méně odrážely měnící se 

společenské poměry, nebo je naopak předjímaly, v každém případě nám legislativní změny  

přibližují dobové akcenty a některé historické podmínky a projevy života vizigótské 

společnosti. Stovky právních norem, které byly vydávány od druhé poloviny 5. století až 

do počátku 8. století a z nichž se mnohé v dobrém stavu uchovaly, nám umožňují zkoumat 

nejenom změny v právním systému, ale jsou i vítaným nástrojem pro zkoumání obecné 

vizigótské historie. Vizigótské kodexy navíc představují významný mezník v dějinách 

evropského práva. Podle J. Orlandise byly ve své době díky své obrovské šíři i technické 

kvalitě ojedinělé v celé západní Evropě.  

  

Vizigótské právo se vyvíjelo více než dvě stě let, a to v kodifikacích, které mají 

bohatý vnitřní obsah. Ponecháme-li pro účely detailnější systematizace stranou Lex 

Romana Visigothorum, což je kodifikace římského práva, vydaná králem Alarichem II. 

roku 506, pro římské obyvatelstvo, můžeme vlastní vizigótské právo (Leges Visigothorum) 

rozdělit do tří historických vrstev. Nejstarší vrstvu představuje Codex Euricianus, který je 

sbírkou vizigótského práva, vydanou králem Eurichem v sedmdesátých letech 5. století. 

Druhou skupinu tvoří soubor právních norem z druhé poloviny 6. století (Codex Revisus), 

z doby rozkvětu a upevnění vizigótského království za vlády krále Leovigilda. Poslední 

vrstvu pak tvoří legislativa vytvářená od vlády krále Reccareda, tedy od konce 6. století až 

do zániku vizigótského království, jejímž jádrem jsou především zákony vydané za 

panování Chindaswintha (642-653) a Recceswintha (653-672). Dodejme, že vedle velkých 

                                                      
17 Kincl, J.: Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století, s. 9-10 
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kodexů se dochoval například i zajímavý, byť neúplný text označovaný jako Fragmenta 

Gaudenziana, který vzniknul v první polovině 6. století jako neoficiální právní pomůcka 

pro římské i gótské obyvatelstvo vizigótského království.  

 

2.2. Od římského k vizigótskému právu 
 

Legislativní činnost provází existenci vizigótského státu a je důležitým faktorem 

jeho politického života po celou dobu jeho trvání. V prvním období tolosánského 

království v 5. století, ještě před vládou krále Euricha, bylo v plné míře k podpoře 

konstituované státní moci využito římské právo. V jeho aplikaci však existovalo mnoho 

nejasností a naplno se projevovala absence jasných pravidel pro využívání různých 

pramenů starého římského práva. „Zdá se přinejmenším pravděpodobné, že Eurich a jeho 

rádcové do jisté míry využívali římské právníky u svého dvora, jejichž hlavním přínosem 

mohlo být uvedení gótských zvyklostí do souladu s římskými právními zásadami. Právní 

obtíže, jež vyvstávaly ze soužití Římanů a barbarů na bývalém římském území, kde nyní 

vládli germánští králové, musely být v mnoha ohledech značné. Není jistě náhoda, že velká 

část dochovaných Eurichových zákonů se zabývá půdou, jejím nabýváním, vlastnictvím, 

prodejem a děděním.“18 

 

Snaha zavést pravidla a pořádek do soudní i mimosoudní právní praxe byla hlavním 

motivem pro Alaricha II., který se souhlasem duchovních i světské aristokracie vydal 

v roce 506 pro římské obyvatele vizigótského království kodex Lex Romana Visigothorum, 

pro nějž se později rovněž vžil název Breviarium Alaricianum. Podle J. Kincla se 

Alarichovi podařilo, byť v primitivní a nedokonalé formě, to, oč již před šedesáti lety 

usiloval římský císař Theodosius a co se později podařilo byzantskému císaři 

Justiniánovi.19 Na jiný aspekt kodexu poukazuje P. Heather: „Vydáváním psaných nařízení 

jako součásti pokračujícího římského právního systému dokončili gótští králové svůj 

přerod ve skutečné monarchy…Vydání Alarichova Breviáře tak mělo zřetelný ideologický 

                                                      
18 Todd, M.: Germáni, s. 153-154 

 
19 J. Kincl tím má na mysli skutečnost,  že Alarichovi se podařilo shrnout do jedné sbírky tzv. leges 
(Theodosiův kodex císařských konstitucí a novel císařů 4. a 5. století) i tzv. ius (spisy klasické římské 
jurisprudence a jejich poklasická zpracování. Viz Kincl, J.: Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve 
vizigótském státě 5.-8. století, s. 18 
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podtón. Mezi jiným to signalizovalo, že vizigótský stát bude pokračovat v Bohem 

ustanoveném, občanském pořádku, který existoval v bývalém impériu.“20 

 

Avšak ještě před kodexem Breviarium Alaricianum, určeným římským obyvatelům 

království, začalo vznikat a rozvíjet se i právo pro germánské obyvatele. Nutno však 

přiznat, že Codex Euricianus, vydaný králem Eurichem, recipoval ve velké míře normy 

římského práva. Ačkoli hovoříme o vlastním vizigótském právu, nutno mít na  paměti, že 

nebylo pouze ovlivněno, ale přímo vyrůstalo z římských kořenů. Objektivních důvodů, 

proč se Vizigóti v takové míře nechali inspirovat římským právním systémem, resp. přímo 

přejímali římské normy, je více. Jednak jejich stát vznikal na půdě rozpadlého římského 

impéria, na území, na němž žilo množství obyvatel přivyklých tomuto právu, jednak 

přestala objektivně postačovat pravidla regulující vzájemné vztahy a chování na bázi 

obyčejů, zvyklostí a kmenového „veřejného mínění“. V nově vytvářeném státu se složitější 

společenskou i mocenskou strukturou bylo nutné začít se řídit abstraktnějšími principy, 

které Vizigótům dodalo právě římské právo. Roger Collins v souvislosti s vizigótskou 

legislativní činností zdůrazňuje, že ani v raných vizigótských zákonících nejsou jakékoliv 

stopy germánských tradic a zvyklostí. 

 

Římské právo je považováno za univerzální vzor platný minimálně pro celý  

civilizační prostor na území bývalého impéria. Ve skutečnosti však přejímání římských 

právních principů v rozsahu, v jakém k tomu došlo u Vizigótů, nebylo u všech 

„nástupnických“ států běžné. Například Frankové a později i Langobardové se dlouho 

drželi svých starých germánských principů a recipování římského práva u nich probíhalo 

zdrženlivěji a v mnohem menší míře než u Vizigótů. Oproti Collinsovi, který nepřipouští 

vliv germánských tradic na podobu vizigótských zákonů, se Orlandis na základě studia 

některých starších autorů (A. García Gallo, Á. d’Ors) přiklání k tezi, že vizigótské zákony 

byly založeny na zobecnělém římském právu modifikovaném některými germánskými 

rysy.21 

 

Hovoříme-li o dvou proudech vizigótské legislativy, které svůj výraz nacházejí v 

Lex Romana Visigothorum a v Leges Visigothorum, musíme konstatovat, že oba v průběhu 

                                                      
20 Heather, P.: Gótové, s. 203-204 
 
21 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 175 
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vizigótských dějin zaznamenaly zcela odlišný vývoj. Pomineme-li pokusy prvního 

„toledského“ krále Theudise o novelizaci Alarichova breviáře, nebyl od jeho vzniku v roce 

506 vydán (alespoň o tom není známost) žádný významný zákon, který by doplňoval či 

rozvíjel tuto „autentickou“ sbírku římského práva.22 Jedná se tedy o pramen historického 

poznání, který vypovídá o poměrech předcházejících vzniku této sbírky, jenž však nemůže 

být poznávacím nástrojem pro zkoumání dalšího vývoje vizigótského království. Oproti 

tomu Leges Visigothorum procházejí v průběhu 6. a 7. století, bez ohledu na to, že s různou 

intenzitou, množstvím změn, které korespondují s vlastním dějinným vývojem 

vizigótského státu.  

 

Přes společné románské základy začalo být již za tolosánského království zjevné, že 

převahu nad recipovaným právem římským získává stále výrazněji navrch právo, které 

králové vydávali pro germánské obyvatele. „V právu trestním, procesním, majetkovém a 

rodinném existovala sice dualita, ale i tam mělo národní vizigótské právo převahu: při 

sporu Římana s Gótem bylo aplikováno ono, ne Breviarium.“23  „Národní“ vizigótské 

právo postupně vytlačovalo římské právo a lze říci, že zhruba od poloviny 7. století již 

bylo plně závazné i pro Hispanořímany.  

  

Důležitým mezníkem ve vizigótském zákonodárství byla rozsáhlá legislativní 

činnost krále Leovigilda. Nikoli z důvodu, že o zákonech vydaných od dob krále Euricha 

se nám nedochovaly žádné věrohodné informace, ale proto, že se prokazatelně (přestože se 

originální sbírka zákonů v úplnosti nedochovala) pustil do opravdové reformy dosavadního 

právního systému. V tvorbě nového zákonodárství byl Leovigild mimořádně aktivní po 

celou dobu své vlády (568-586). Výsledkem tohoto úsilí, které časově spadá do období 

vrcholného rozmachu toledského království,  se stala nová kodifikace Codex Revisus, která 

vypovídá o vývoji vizigótského práva do doby jeho vlády a na níž posléze navazovali ve 

své legislativní činnosti i jeho následovníci v 7. století. „Když byla v polovině 7. století 

prováděna nová redakce královských konstitucí, vypustili kodifikátoři ze starší předlohy zastaralé 

                                                      
22 Slovo autentickou je vhodné dát do závorek, protože není pravdou, že pozdní římské právo bylo zcela 
imunní vůči vnějším vlivům. Do římského poklasického práva například pronikl princip, že dítě propuštěnky, 
tedy teoreticky svobodné matky, jehož otec byl ale otrok (zajisté situace více než častá) se též stávalo 
otrokem. Tato zásada pro posuzování statutu dětí byla vlastní germánskému právu a motivem pro její 
implementaci bylo podle J. Kincla především získání většího počtu otrockých pracovních sil. Viz Kincl, J.: 
Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století, s. 17 
 
 
23 Kincl, J.: Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století, s. 39 
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nebo vůbec zbytečné normy a ke zbytku potom doplnili zákony novější, po Leovigildovi 

publikované.“24 To jenom podtrhuje kontinuitu vizigótského práva, která se plně projevila i 

u Leovigildových zákonodárných iniciativ a jeho Codex Revisus lze charakterizovat jako 

důkladnou revizi a doplnění starší sbírky Codex Euricianus.  

 

Ani v případě Codex Revisus však nemůžeme hovořit o právu, které se univerzálně 

vztahuje na celé teritorium a všechno obyvatelstvo království. O tomto typu práva můžeme 

podle názoru představitelů moderní vlny odborné historiografie hovořit až o několik 

desítek let později. K historikům, kteří podrobili kritice teritoriální výklad tohoto zákoníku, 

patří P. D. King.  V následující citaci zpochybňuje Ureňovu tezi, že se Leovigildův kodex 

vyznačoval teritoriálním charakterem: „ Říká se, že se z CR (Codex Revisus) vytratila 

sociální nadřazenost Gótů nad Římany (románským obyvatelstvem), jak tomu domněle 

bylo v CE (Codex Euricianus). Možná, ale proč by měl samotný fakt společenské rovnosti 

svědčit o obecné podřízenosti pod jediným právem? Je nám řečeno, že spolu s CR zavedl 

Leovigild jednotné soudy. Podle mého tomu tak sice není, nicméně proč by titíž soudci 

nemohli aplikovat rozdílné zákoníky podle národnosti těch, kteří stanuli před nimi?25 King 

považuje Ureňovy argumenty v otázce teritoriality Codex Revisus za nepřesvědčivé a 

povrchní a vysvětluje si je jako východisko v hledání bodu, kdy se vizigótské právo stává 

univerzálně platným na celém teritoriu království, v situaci, kdy na jedné straně byl vázán 

tradičním názorem, že Codex Euricianus a Alarichův breviář „… jsou národního 

charakteru, a na druhé straně názorem, že zavedení teritoriality nebyla práce 

Recceswintha...“26   

 

Při zkoumání historie Vizigótů na bázi právních norem narážejí badatelé často na 

problém jejich datování. U většiny zákonů zařazených do sbírky Codex Revisus je totiž 

obtížné určit přesně datum jejich vzniku, kromě toho, že se jedná o normy vydané 

nejpozději v druhé polovině 6. století. Tato situace se radikálně mění počínaje králem 

Reccaredem, od jehož panování jsou všechny přijímané zákony označovány jménem 

                                                      
24 Kincl, J.: Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století, s. 48 
 
25 King, P. D.: King Chindaswinth and  First Territorial Law-code of the Visigothic Kingdom, in ed. James,  
E.: Visigothic Spain: New Approaches, Oxford University Press, Oxford, 1980, s. 138 
 
26 Tamtéž, s. 139 
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panovníka, který je vydal. Se jménem krále Reccareda je však spojována především 

konverze vizigótského království ke katolicismu. Od tohoto okamžiku nabyla nebývale na 

významu i akta vizigótských koncilů katolického duchovenstva. Církevní kánony sice 

právně běžně zavazovaly jen duchovenstvo, avšak pokud usnesení koncilu potvrdil král, 

nabyly církevní normy obecnou závaznost. 

 

Dochované právní prameny z prvních desetiletí 7. století jsou relativně skromné. 

Čerpat lze ze tří zákonů Reccareda a dvou zákonů Sisebuta, dochovala se rovněž 

formulářová sbírka z Cordoby. Tento neoficiální pramen vizigótsko-římského práva je 

zajímavý zejména v jednom ohledu – sbírka je určena hispanořímskému i vizigótskému 

obyvatelstvu, přičemž většina norem se již vztahuje souběžně k oběma složkám obyvatel. 

Tím je dán jasný důkaz, že cesta k otevřené a úplné kodifikaci teritoriálního práva byla již 

otevřena.   

 

2.3. Dovršená unifikace práva 
 

Posledním významným milníkem ve vývoji vizigótské legislativy je období vlády 

krále Chindaswintha a Recceswintha v polovině 7. století. Gótský aristokrat Chindaswinth, 

který se stal králem ve velmi pozdním věku, stihnul během svého jedenáctiletého panování 

(642-653) vydat více než devadesát zákonů. Přijaté právní normy jsou výsledkem výrazně 

eklektického úsilí o propojení římských a právních norem, přičemž byl Chindaswinth 

veden zejména zájmem o posílení relativní samostatnosti královské moci.  

 

Snaha o plné sjednocení práva kulminuje u jeho následníka syna Recceswintha, 

který však byl s otcem spoluvládcem již od roku 649. S jeho jménem je spojeno odstranění 

posledních zbytků formálních rozdílů mezi gótským a hispanořímským obyvatelstvem. 

Zrušil platnost římského práva a nařídil obecnou závaznost vizigótského práva pro všechny 

v celém státě. Zároveň provedl důkladnou rekodifikaci vizigótského práva na základě 

revize Leovigildova kodexu, který ještě doplnil o vlastní zákony a zákony převzaté z doby 

mezi vládou Leovigilda a svou s cílem, aby záměr plně unifikovat právní systém našel svůj 

výraz v jednoznačnosti jednotlivých právních norem. Novou sbírkou Liber Iudiciorum, 

která vycházela především z Codexu Revisus, tak uvedl král Recceswinth vizigótské i 

římské právo do „symbiotického“ stavu.  
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Se zajímavým poznatkem přišla J. G. Lópezová, která na základě stylistického 

rozboru, dokazuje, že velká část Liber Iudiciorum27 byla formulována církevními 

redaktory. Hlavní charakteristický rys vidí Lópezová v tom, že svou formou se Liber 

Iudiciorum blíží více právu kanonickému a má v tomto směru jen pramálo prvků práva 

civilního.28 Podle badatelky, která zákoník podrobila v moderní historiografii zdaleka 

nejpodrobnější odborné kritice, lze v mnoha pasážích rozpoznat prvky církevních kázání. 

Lópezová je názoru, který podle jejího vyjádření zastává i R. Collins, že inspiraci z těchto 

částí zákoníku čerpal při psaní svých textů významný španělský teolog Valerius 

Bergidensis.29   

 

Autorstvím vizigótských zákoníků se zabývá i jiný španělský badatel, C. Calvo 

Petit.  Vizigótské právo 7. století se mu zdá být „autentickou mozaikou složenou z kamínků 

vzatých z nejrůznějších pramenů.“ 30 I on vnímá silný vliv biblických příkladů při psaní 

civilního práva a nepochybuje o tom, že vizigótskými zákoníky prostupovaly znaky a 

vlastnosti kanonického práva: „Toledská legislativa se počínaje Recceswinthem svým 

stylem i obsahem stále více přibližovala kanonickým pramenům. Zvyšoval se … počet 

citací a teorií převzatých z Bible, výrazný je též eschatologický tón…” 31 

 

 Společensky i politicky nejpodstatnější bylo, že před zákonem si od této doby byli 

Vizigóti i Hispanořímané rovni. V Liber Iudiciorum se již nečiní rozdíl mezi Vizigótem a 

Římanem – pro Hispanořímany přestal platit zvláštní zákoník, jak tomu bylo v případě 

Alarichova breviáře. „…Jinak neposkytuje Vizigótský zákoník (Lex Iudiciorum) ani 

nejmenší náznak, že by v 7. století existovaly mezi Góty a Řimany jasně definované rozdíly 

v právech a postavení. Skutečně důležitou věcí bylo sociální postavení jednotlivce, tj. zda 

                                                      
27 Konkrétně kniha XII. týkající se hereze a Židů,  právo trestní (kniha VI.-VIII. ) nebo kniha IX. 
pojednávající o uprchlících a dezertérech. Viz López, J.G.: Estudios críticos y literarios de la Lex 
visigothorum, s. 29 
 
28 López, J.G.: Estudios críticos y literarios de la Lex visigothorum, s. 30 
 
29 Valerius Bergidensis (630-695) byl opatem v klášteře Bergidensis v Galicii. 
  
30 Petit Calvo, C.: Derecho visigodo del siglo VII. Un ensayo de síntesis e interpretación, s. 8, dostupné z  
http://www.uhu.es/jhering/pubs/petit004.pdf 

 
31 Petit Calvo, C.: Rex ivdex. El momento judicial del rey de Toledo, s. 35, dostupné z 
http://www.uhu.es/jhering/pubs/petit017.pdf 
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patřil k vyšší či nižší vrstvě svobodných, zda byl propuštěnec nebo otrok…“32 Svou analýzu 

vizigótského zákonodárství uzavírá Heather tezí, že nevěří v existenci samostatných 

právních textů platících výlučně pro Góty či naopak Hispanořímany.33 

 

Roger Collins označuje Liber Iudiciorum krále Recceswintha z roku 654 za první 

zákon, který se vztahoval k území (myšleno vizigótské království), a nikoliv k sociální 

skupině či národu (Gótové, Hispanořímané).34 V souladu s Collinsem rovněž Orlandis 

podtrhuje platnost kodexu i pro Hispanořímany a definuje vizigótské právo jako právo 

teritoriální , platící všude, kam sahala suverénní moc Toleda.35 V této souvislosti se ještě 

poznámkou vraťme k zajímavé tezi historika P. D. Kinga, kterého jsme výše citovali  

v souvislosti s jeho kritikou španělského historika Ureňy přisuzujícího teritorialitu již 

Leovigildovu zákoníku. Svým názorem se totiž liší nejenom od nich, ale i od výše 

citovaných moderních historiků. Podle P. D. Kinga byla prvním teritoriálním zákoníkem 

nedochovaná sbírka zákonů krále Chindaswintha z let 643/644. „Byl to Chindaswinth, 

nikoliv jeho syn, kdo se stal vizigótským Justiniánem…, tím, kdo jako první v historii 

vizigótského království vynesl kodex, mající teritoriální platnost jak pro Góty, tak 

románské obyvatelstvo.”36 Jelikož je jakýkoliv materiální důkaz z důvodu nedochovanosti 

sbírky v principu nemožný, King svou tezi opírá o řadu nepřímých a na první pohled 

přesvědčivých kontextuálních důkazů, které však sám označuje za poněkud křivolaké 

(„tortuous“ ).     

 

Za krále Recceswintha se stalo královské právo oficiálně jediným platným právním 

systémem. J. Kincl, který zastává též názor, že od poloviny 7. století můžeme hovořit 

o vizigótském právu teritoriálním, se přiklání k tezi, že Recceswinth sledoval obecný 

vývoj, který pouze formálně zakotvil. Možnost, že by Recceswinth násilně zrušil platnost 

„Alarichova breviáře“, neohlížeje se na soudobou právní praxi, Kincl vylučuje. Soudě 

podle toho, je tedy možno rekodifikované Leges Visigothorum považovat za spolehlivý a 

                                                      
32 Heather, P.: Gótové, s. 300 
 
33 Tamtéž, s. 318 
 
34 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 226-227 
 
35 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 175 
 
36 King, P. D.: King Chindaswinth and  First Territorial Law-code of the Visigothic Kingdom, in ed. 
James, E.: Visigothic Spain: New Approaches, s. 157 
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zároveň velmi bohatý pramen poznání vizigótské společnosti. Zajímavé skutečnosti, která 

se týká sociální stratifikace vizigótské společnosti v Liber Iudiciorum, si všímá Moreno. 

Recceswinth ve svých zákonech ustálil rozdělení společnosti do čtyř kategorií – na šlechtu, 

svobodné, propuštěnce a otroky. Tyto třídy existovaly reálně již dávno předtím, nicméně 

během Recceswinthovy vlády s nimi bylo poprvé zacházeno de iure.37  

 

Skutečnost, že každý královský zákon nemusel být nutně zahrnut v Liber 

Iudiciorum, dokládá R. Collins právě na období vlády krále Recceswintha. Vyjadřuje 

pochyby, že by panovník po osmnáct let své vlády, tedy od VIII. toledského koncilu až po 

vydání nového kodexu, nevydal žádný další zákon. Je tudíž vysoce pravděpodobné, že do 

Liber Iudiciorum byla řazena jen skutečně nejzásadnější akta. Collinsova idea vychází 

z kritiky Leges Visigothorum, publikovaných v Leges Nationum Germanicarum roku 1902, 

která je skutečnou, dosud nepřekonanou, syntézou vizigótských zákonů, ale která zároveň 

neprošla potřebnou moderní revizí.38  

 

Zmiňme ještě, že mimo Liber Iudiciorum byly králi vydávány monotematické a 

dílčí zákony, a to jak před, tak i po vydání této sbírky.39 Podle Collinse je zajímavou 

souvislostí, že k novelizacím Liber Iudiciorum či k vydávání nových dílčích zákonů králi 

docházelo často v nepokojných dobách a v kritických situacích pro království. Usuzuje, že 

se zřejmě jednalo o jakousi formu zatěžkávacích testů síly dotyčných monarchů, kteří 

tímto způsobem prosazovali čistě královskou vůli, oproti tomu, jak v praxi fungovaly a 

jakým způsobem svá rozhodnutí přijímaly toledské koncily. Zároveň lze podle Collinse 

předpokládat, že právě výrazně zmenšený časový interval mezi jednotlivými koncily býval 

dílem reakce nobility, která se tak dožadovala svého práva rozhodovat o veškerém dění 

v království.40 

 

Podstatnější novelizací byla Liber Iudiciorum podrobena ještě za krále Erviga, který 

zrevidoval osmdesát zákonů z Recceswinthova kodexu, doplnil ho o některé nové zákony a 

jiné, dosud platné, z kodexu vypustil. Nutno však konstatovat, že drtivá většina 

                                                      
37  Viz Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 169 
 
38 Tamtéž, s. 238 
 
39 Historia de Espaňa. Espaňa Visigoda (414-711), ed. R. M. Pidal, s. 272-276 
 
40 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 236 
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legislativních aktů v posledních letech vizigótského království již plně odrážela hlubokou 

společenskou a politickou krizi, která již Vizigóty neopustila až do definitivní vojenské 

porážky a konce vizigótského státu v roce 711.  

 

Zákonodárství v letech posledních vizigótských králů koresponduje s projevy 

všestranné společenské krize. Uveďme například Egicovu snahu zabránit zpřísněním 

zákonů stupňujícím se masovým útěkům otroků. V roce 702 nebylo „jediného města, 

pevnosti, městečka nebo vesnice, kde by se neskrývali uprchlí otroci.“ 41 Zákony tvrdě 

dopadaly nejen na osoby, které otroky ukrývaly, ale na celé komunity či lokality, kde se 

skrýval větší počet otroků. 

 

Jedním z fenoménů společenského rozkladu byla i eroze tradičních hodnot a 

zvyklostí, která se nevyhnula ani samotné tvorbě práva. Za své vzala i po léta víceméně 

ctěná hranice mezi civilním a kanonickým právem. „Recceswinth zmiňuje nutnost 

reálného konsenzu při tvorbě a korekci toliko civilních zákonů, nikoliv kanonického práva; 

Egica rozbil bariéru nepřekročenou jakýmkoliv jiným vizigótským králem, když si vzal pod 

svou kontrolu jak zákony civilní, tak i církevní.“42 Vztahy mezi králem a církví nebyly 

zasaženy jen při přijímání zákonů, ale i při jejich reálném uplatňování v praxi. E. A. 

Thompson uvádí příklad, kdy král Egica nechal na církvi, aby přezkoumala starý 

Chindaswinthův zákon trestající homosexualitu. Církev nejenže onen zákon znovu stvrdila, 

ale nadto ještě zpřísnila sankce – vedle kastrace přibylo sto ran bičem, ostříhání dohola a 

vyhnání ze země. Po skončení XVI. toledského koncilu, kde byly episkopátem rozšířené 

tresty schváleny, však Egica královským výnosem rozšířil platnost zákona v plném znění i 

na samotný katolický klérus (zákon se do té doby vztahoval jen na laické provinilce).43     

 

Při studiu pozdních vizigótských zákonů, zejména z doby Egicy, dospěla J. G. 

Lópezová k závěru, že do vizigótské legislativy pozdního období proniká „germánský 

iracionalismus“. Příkladem uvádí institut „božího soudu“ neboli ordálu. Vzhledem k tomu, 

že Vizigóti byli po staletí ovlivněni „románským racionalismem“, nelze podle španělské 

badatelky prakticky rozlišit, zda je některý zákon dílem románských či vizigótských 

                                                      
41 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, s. 310 
 
42 López, J.G.: Estudios críticos y literarios de la Lex visigothorum, s. 213 
 
43 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, Alianza Editorial, Madrid 1990, s. 297 
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redaktorů. Zmíněné ordály podle Lópezové nepopiratelně prosadili Vizigóti, přestože není 

zcela jasné, kdo byl konkrétním iniciátorem jejich zavedení. Autorka se nedomnívá, že by 

je prosadil sám Egica, spíše se kloní k názoru, že se začaly projevovat změny v kolektivní 

mentalitě Vizigótů pod vlivem šíření franckých zvyklostí.44 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 López, J.G.: Estudios críticos y literarios de la Lex visigothorum, s. 513-515 
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3. Síla i slabost královské moci 

 

3.1. Snaha o politické a náboženské sjednocení 
 

Dějiny toledského království prolíná idea i reálné snahy o sjednocení státu v rovině 

politické i náboženské. Překážkou v tomto úsilí nebyla jen sama etnická a náboženská 

pestrost obyvatel Hispánie, ale především nepříliš silná královská moc, jejíž centralistické 

tendence narážely na zájmy a reálnou sílu aristokracie i církve. Úspěchy v budování 

silného centrálně ovládaného státu měly povětšinou omezený rozsah i trvání a často byly 

střídány mnohem delšími fázemi oslabování královské moci a decentralizačními snahami. 

 

V dlouhé řadě vizigótských panovníků můžeme jistě zaznamenat bezpočet pokusů o 

stabilizaci poměrů. Například již o panování Athanagilda, který jako první vládnul 

z Toleda, J. Orlandis píše, že se „…jednalo o období nepochybně významné pro politicko-

institucionální stabilizaci vizigótské historie“.45 Je přirozené, že z pohledu královské moci 

je jednota a stabilita státu přímo úměrná dosaženému stupni centralizace a síle vlastní 

moci. A nutno zároveň dodat, že v celých vizigótských dějinách najdeme poměrně málo 

dlouhých období, které bychom mohli označit za dobu stabilní a klidné vlády. 

 

Faktické sjednocení Hispánie pod vizigótskou vládou je spojováno s králem 

Leovigildem, který k němu přispěl zejména podmaněním svévského království na 

severozápadě poloostrova. Díky tomu se už do budoucna vizigótské království nemuselo 

obávat existence nepřátelského království v týlu; zvláště pak s ohledem na možnost paktu 

svévského království s tradičními a silnými nepřáteli – Franky a Byzantinci. Vlastní útok 

na svévské království roku 576 skončil zdánlivě překvapivě rychlým usmířením obou 

stran. Moreno se přiklání k vysvětlení, že válka byla ukončena v důsledku toho, že svévské 

království samo počalo respektovat svůj podřízený vztah k vizigótskému království. 

Skutečná anexe svévského království proběhla až v roce 585. Kampani proti svévskému 

království ještě předcházelo dobytí Cantabrie (574), která byla až do podmanění 

Leovigildem plně nezávislá na vizigótském království a vládl jí vlastní hispanořímský 

senát.46 

                                                      
45 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 69 
 
46 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 230 
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Úsilí o politické sjednocení Hispánie bylo u Leovigilda provázeno i neméně 

intenzivní snahou o dosažení náboženské jednoty uvnitř království. „Přeorganizoval 

novým způsobem říši a poskytl tak všemu obyvatelstvu země společný zájem. Jeho snahu 

dokazuje i zrušení zákona, který zakazoval smíšená manželství mezi Římany a Góty. Na 

tomto pozadí se boj za kompromisní doktrinální uspořádání mezi ariánským a katolickým 

pojetím musí nutně jevit jako vážný pokus vytvořit uvnitř království náboženskou 

jednotu.“47   

 

Otázkou je, proč král Leovigild založil své sjednocující úsilí na poli víry právě na 

ariánství. Dva vážné důvod by svědčily o tom, že toto rozhodnutí nebylo příliš prozíravé. 

Za prvé, i ve vizigótském království zaujímala z hlediska počtu věřících dominantní 

postavení katolická církev. Za druhé, po vítězství císaře Justiniána nad ariánskými 

Ostrogóty a Vandaly a přistoupení franckého krále Chlodvíka ke katolicismu se i 

v zahraničním dobovém kontextu stala zřejmou ztráta ariánských pozic a jejich neutěšená 

perspektiva.  

 

Na druhé straně existovaly i pádné mocenské důvody k rozhodnutí pro náboženskou 

jednotu na bázi ariánské víry. Hlavou ariánské církve byl král a již tato skutečnost 

znamenala, že ariánská církev byla velmi dobře přizpůsobená k spoluřízení královskou 

mocí. Leovigild ji proto plánoval přetvořit v státní církev, která by byla ideologicky 

schopná integrovat rozdílné národy a zároveň byla ve své umírněné vyhraněnosti 

užitečnější ve styku s církví byzantinskou než církev na katolické bázi.    

 

Na výjimečnosti osobnosti krále Leovigilda se shoduje řada badatelů. „Pouze u 

Leovigilda nalezneme úspěšný pokus čelit roztříštění vizigótského Španělska; jím efektivně 

založené, či spíše znovu založené království bylo s to přetrvat až do příchodu Arabů.“ 48 

M. Todd pokládá Leovigilda za nejzdatnějšího vladaře, jakého kdy Vizigóti měli, a rovněž  

P. Heather vyzdvihuje Leovigildův boj za jednotu uvnitř království, byť často za cenu 

velkých kompromisů. Podle R. Collinse byl tento panovník natolik úspěšný a akceschopný, 

až se zdá, že zastínil své předchůdce, na které je tak při srovnání s ním možná neprávem 
                                                                                                                                                                 
 
47 Heather, P.: Gótové, s. 286 
 
48 Hillgarth, J. N.: The Visigoths in History and Legend, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 
2009, s. 9 
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pohlíženo jako na neschopné. Podle tohoto autora je to dáno i relativní hojností informací, 

které se o Leovigildově době zachovaly, oproti útržkovitým zprávám z doby ostrogótského 

regentství a vlád Agily a Athanagilda.49  

 

L. G. Moreno pak poukazuje na zásadní význam některých, zdánlivě symbolických 

Leovigildových kroků: například Leovigild byl první vizigótský vladař, který používal, 

stejně jako císař byzantský, korunu a trůn jako královské atributy.50 Dalším aktem 

dokazujícím značné sebevědomí tohoto krále bylo, když nechal poprvé razit mince bez 

imperiálních atributů (zřejmě mezi léty 575 a 577). Okázale tak byzantské říši uzmul jedno 

z jejích dosud výsadních práv. Moreno se shoduje s J. Orlandisem, že Leovigildova ražba 

mincí byla první po zániku Říma, a měla tak očividně utvrdit dynastické právo 

Leovigildova rodu.51 Jiným, ve své symbolice podobným činem, bylo založení města 

Reccopolis52 roku 578. Do té doby bylo zakládání měst výsadním právem císařů.  

 

Na Leovigildovo sjednocovatelské úsilí a posilování centralistických tendencí 

navázal jeho syn Reccared. Byl si ale vědom totálního krachu otcovy náboženské 

politiky,53 kterému věnujeme specifickou pozornost v kapitole zabývající se náboženství. 

Zřejmě proto se velmi pragmaticky stavěl za nový přístup k náboženské otázce a zcela 

otevřeně se v této věci svého ariánského otce zřekl. Příklon ke katolicismu u Reccareda byl 

podle Orlandise výsledkem střízlivé politické rozvahy. Reccared vnímal dlouhodobý 

upadající trend ariánství a došlo mu, že již nemůže sloužit jako jednotící křesťanský směr 

ani v rámci samotných Vizigótů. Naopak katolická církev sílila a král hleděl posílit svůj 

vliv na ni, dokud k tomu měl politickou moc.  

 

Cílevědomou politikou se Reccaredovi podařilo napravit jeden z mála nezdarů 

svého otce – náboženskou jednotu. Reccaredova osobní konverze ke katolicismu v roce 

                                                      
49 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 69  
 
50 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda,  s. 322 
 
51 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 120 a  Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, 
s. 77 
 
52 R. Collins za pomoci logické i lingvistické analýzy vyvrací tezi, že město Reccopolis bylo pojmenováno 
po Reccaredovi. Podle Collinse došlo k omylu. Město se jmenovalo „Rexopolis“ a jeho zakladatelem byl  
Leovigild. Viz Collins, R.: Visigothic Spain, 409–711, s. 56 
 
53 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 132 
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587 byla čistě symbolickým aktem, který ale cíleně nastartoval vývoj událostí, které, i když 

byly doprovázeny lokálním odporem z řad ariánského kléru, nakonec skončily úspěšným 

přechodem ke katolicismu, a to na všech společenských úrovních. Na III. toledském 

koncilu v květnu roku 589 byla formálně potvrzena skutečnost předešlých dekád – přechod 

gótské elity ke katolicismu.54 E. A. Thompson zastává názor, že III. toledský koncil 

představuje totální převrat v dějinách vizigótského království. Podle Thompsona se 

nejedná o pouhý akt náboženského sjednocení, ale změny politického systému jako celku, 

které se projevily ve změně mocenských vah ve vztazích mezi Góty a Hispanořímany a 

mezi králem a episkopátem.55 

 

Celospolečenská konverze ke katolicismu měla i své mezinárodní dopady. 

Thompson například poukazuje na fakt, že na první pohled paradoxně nezlepšila vztahy 

Toleda s Byzancí. Ve skutečnosti, podle tohoto autora, utrpěla Byzanc vizigótským 

obratem ve víře velkou politickou porážku, protože tím přišla o potenciální spojence z nitra 

toledského království.56 Dodejme, že pro Thompsona je typické poukazovat na některé 

nečekané souvislostí a přicházet s tvrzeními, která je ale obtížné dokazovat. Možná je to i  

důvodem, proč je v současné době Thompson mladšími historiky poněkud opomíjen. 

Velmi příkrou kritiku sklidil Thompson od svého anglického kolegy Collinse, který si 

jinak Thompsona jako historika velmi cení, avšak jeho práci „The Goths in Spain“ označil 

doslova za tupou („dull“ ).57 

 

Sedmé století, a zvláště pak jeho první polovina, je obecně vnímáno jako zlatý věk 

vizigótského království ve Španělsku. A to jak po stránce politické vyspělosti, tak i 

rozkvětu kulturního. M. Todd připomíná, že ve středověku byla doba, kdy žil Isidor ze 

Sevilly, považována nejen za vrchol království vizigótského, ale za „ideální království 

jako takové“.58 Na druhou stranu již v této době vznikla a zakořenila řada krizových 

problémů, které s sebou nesly mnoho dezintegračních dopadů a na konci 7. století se 

                                                      
54 Tématem celého koncilu byly i církevně právní úpravy, personální obsazení jednotlivých biskupských 
stolců atd. 
 
55 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, s. 117 
 
56 Tamtéž, s. 41 
 
57 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 252-253 
 
58 Todd, M.: Germáni, s. 159 
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ukázaly jako osudné. Paradoxy této doby ztělesňuje například král Sisebut (612-621), který 

byl podle Orlandise pravděpodobně nejvzdělanějším mužem na vizigótském trůnu,59 jehož 

činům ale podle L. G. Morena scházela politická koncepce.60 Pěstoval mezistátní 

diplomatické styky na nebývalé úrovni, na jejichž základě získal do rukou zbylé byzantské 

državy na území Hispánie. Zároveň však rázně započal s násilným obracením židů na 

křesťanskou víru, které se pro pozdější vývoj království ukázalo jako velice neblahé. Plné 

faktické ovládnutí Hispánie dovršil král Súinthila (621-631), který dobyl poslední 

byzantskou výspu - opevněnou Cartagenu a provedl úspěšné tažení proti Baskům, jejichž 

vojenské akce na území Gótů byly v té době velmi intenzivní.  

 

K nejvýznamnějším vládcům vizigótského království v 7. století náleží  bezesporu  

Chindaswinth (642-653), který se snažil dále vnitřně integrovat zemi a posílit centrální 

moc svou ideologií králova propojení s Bohem. Podle L. G. Morena důrazně propagoval 

tezi, že král je vykonavatel boží vůle na zemi, a neposlušnost směrem k jeho osobě není 

tedy nic menšího, než svatokrádež.61 Vedle Leovigilda byl Chindaswinth patrně nejsilnější 

osobností mezi „toledskými“ králi. Podle J. Orlandise si šlechta i episkopát po 

Chindaswinthově smrti doslova oddechly a bez skrupulí začaly nahlas hovořit o zesnulém 

králi v tom nejčernějším světle.62  Je otázka, v jaké míře je charakter Chindaswintha v 

pramenech vylíčen v pravdivých barvách; nelze vyloučit, že byl z politických důvodů 

přibarven, aby precedens silného krále evokoval představu tyrana na trůnu. 

 

Ačkoliv syn Chindaswintha, král Recceswinth, vládl nejdéle ze všech vizigótských 

králů (653-672), je doba jeho panování zahalená hustou mlhou pramenící z nedostatku 

dochovaných informací (například pro léta 654 až 671 neexistuje jediná zpráva týkající se 

politických událostí v celém království). Z logiky politických mechanismů vizigótského 

království 7. století, zejména z faktu, že za doby jeho dlouhého panování nebyly svolány 

generální koncily, můžeme vyvozovat velmi silné postavení tohoto krále. K formálnímu 

oslabení panovníkovy pozice totiž mohlo dojít jen na generálních koncilech, které bylo 

nutno svolávat, pokud chtěl král účelně spravovat zem, při kterých ale také musel činit 

                                                      
59 Viz Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 361 
 
60 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 149 
 
61 Tamtéž, s. 161-164 
 
62 Tamtéž, s. 123 
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ústupky vůči šlechtě či církvi. O síle centrální moci podle E. A. Thompsona svědčí i fakt, 

že na menších církevních synodech, provinčního rázu nebylo možno otevřeně kritizovat 

králova rozhodnutí. Sám král se těchto koncilů neúčastnil, nicméně je oficiálně zahajoval a 

byl o nich samozřejmě zpravován. Podle Thompsona se nikdy nestalo, že by biskupové 

otevřeně napadali jakákoliv královská opatření. Pouze v několika případech (jako byly na 

příklad Sisebutovi protižidovské výnosy) došlo ke zpětné kritice, ale vždy až po smrti 

daného panovníka.63     

 

Doba posledních vizigótských králů v posledních desetiletích 7. století je ve 

znamení mnohých extrémů. Královské postavení, a tedy i centrální sjednocující moc, 

výrazně sláblo, vláda jednotlivých panovníků byla navíc provázena katastrofami 

živelnými, chronickou neúrodou a jí vyvolanými hladomory. Podobně bezútěšně se vyvíjel 

i zápas o politickou moc. V tomto období jsme svědky velkých vzestupů i pádů a paranoii 

mocných ventilované skrze perzekuci židovské menšiny. Wambovi (672-680) se sice jako 

prvnímu vizigótskému královi dostalo církevního posvěcení královského majestátu, 

zároveň však musel čelit zřejmě největší vzpouře za celou dobu existence toledského 

království.  Rebel jménem Paulus sice původně plánoval dobýt pouze omezené území, ale 

během svého tažení se odhodlal rozvrátit celé vizigótské království.64 Paulus nebyl 

obyčejný rebel, ale spíše skutečný „vzdorokrál“, u kterého se dala očekávat širší podpora 

určitých skupin aristokracie či kléru. Sám sebe označoval za „krále východu“,  což může 

působit poněkud matoucím dojmem vzhledem k tomu, že získal podporu rebelů v galské 

části vizigótského království.65  

 

Skutečný úpadek vizigótského království začíná s nástupem krále Erviga (680-

687).66 I kdybychom nebrali v potaz škody napáchané přímo Ervigem, nesla doba jeho 

vlády až katastrofické znaky. V království docházelo k těžkým hladomorům, zapříčiněných 

sérií klimatických extrémů, především několika po sobě jdoucích ledových zim s přívaly 

                                                      

63 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, s. 320 

64 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 172 
 
65 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 94 
 
66 Král Ervig je dobrým příkladem toho, že se gótská identita mohla dědit jak po otci, tak po matce. Jeho otec 
totiž pocházel z Byzance. Gótskou krev měl tak Ervig pouze po matce. Viz Heather, Peter: Gótové, s. 294 
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sněhu.67 Za vlády krále Egicy (687-702) začal strmě klesat počet obyvatel populace i ve 

vizigótské Galii (tzv. Septimanii) v důsledku moru a útoků Franků. Během Egicovy vlády 

Frankové vtrhli do Septimanie celkem třikrát a podle zpráv z kronik se dá stěží usuzovat, 

že by aspoň jednou utrpěli výraznější porážku. Oslabenou pozici královské moci v této 

oblasti J. Orlandis dokumentuje na Egicově politice k tamní židovské komunitě. I král 

Egica, který byl podle něho největším pronásledovatelem židů, byl nucen s tamní 

komunitou pokorně vyjednávat. Což mimo jiné dokazuje to, že se na židy žijící 

v Septimanii nevztahovaly Egicovy protižidovské zákony. Podle Orlandise „Toledo“ již 

během Egicovy vlády prakticky ztratilo na dění v této oblasti vliv.68 A jak se ukázalo, byla 

to již předzvěst úplné dezintegrace a konce vizigótského království. 

 

3.2. Politika ústupků a kompromisů 

 

Dědičnou monarchii zažili Vizigóti dlouhá léta za vlády dynastie Balthů. Ta však 

vymřela smrtí krále Amalaricha roku 531 a už nikdy nebyla dlouhodobě nahrazena dynastií 

jinou. Bezesporu nejvýznamnějším rodem, který do výčtu vizigótských panovníků přispěl 

hned čtyřmi králi, což je také největší počet v historii celého toledského království, byl rod 

krále Liuvy (začal vládnout roku 568), po němž převzal vládu jeho bratr Leovigild, 

následovaný svým synem Reccaredem, kterého vystřídal zase jeho syn – Liuva II., jehož 

smrtí roku 603 vláda tohoto rodu končí. Rodina Leovigildova byla ustanovení dědičné 

monarchie nejblíže, po jejím pádu se už reálně tomuto cíli během celého dalšího století 

žádný jiný rod nepřiblížil.  

 

Pokusy o neformální ustanovení dědičné monarchie selhaly. V důsledku toho 

probíhal permanentní politický boj o moc, který narušoval kontinuitu politických snah i 

celkovou stabilitu království. Podle R. Collinse je zřejmé, že aristokracie, která volila 

krále, neměla zájem na ustanovení skutečné dědičné monarchie a pokud možno tomu také 

cíleně bránila.69 Veškeré pokusy o nastolení dědičného panování skončily většinou již po 

krátkém čase krachem. Dokumentovat to můžeme například na králi Súinthilovi, kterému 

                                                      
67 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 180 
 
68 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 144 a 207 
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válečné úspěchy nevyhnutelně přinesly určitou prestiž, která mu umožnila, aby (podobně 

jako Leovigild) prosadil za svého spoluvladaře syna Riccimera. Přesto tato prestiž 

nestačila, aby králi zajistila založení nové dynastie. Podle J. Orlandise stála za svržením  

Súinthily a jeho syna  Riccimera, stála tzv. narbonská šlechta. Tou se míní skupina 

mocných, která těžila z velkého počtu vojenských jednotek v zapyrenejské oblasti 

vizigótského království, které zde byly soustředěny za účelem obrany proti Frankům. 

Podle J. Orlandise měla narbonská šlechta i velkou politickou moc a chtěla všemožně 

zamezit ustanovení jakékoliv královské dynastie.70   

 

Královská moc musela  po celou dobu existence toledského království bojovat o 

svůj vliv se šlechtou i církví. V tomto trojúhelníku mocenských vztahů se odehrával 

veškerý politický život toledského království, v němž každá ze stran usilovala o dominanci 

a trvalý rovnovážný stav mohl být pouze abstraktním cílem. I u osobnostně silných 

panovníků bývalo zřejmé, že upevňování vlastní královské moci nebylo nikdy autonomním 

procesem založeným na apriorním respektu společnosti k osobě krále, neboť bylo 

především odrazem aktuálního rozložení sil, resp. výsledkem úspěšné politiky ve vztahu 

ke šlechtě a církvi.  

 

Tato podmíněnost je velmi dobře dokumentovatelná například na politice krále 

Reccareda, který současně usiloval o upevnění centrální moci, přízeň nobility i sjednocení 

církve. R. Collins i J. Orlandis (první po rozboru východisek a druhý po analýze 

praktických důsledků konverze) se shodují na tom, že Reccaredova konverze ke 

katolicismu byla silně politicky motivována, přičemž hlavním cílem bylo proniknutí 

vizigótského episkopátu – ať už stávajícího, nebo budoucího – do katolické církevní 

struktury. Výsledkem sice bylo posílení gótsko-románské sounáležitosti, ale otázka 

královských pravomocí v církevních otázkách zůstala otevřená po celé nadcházející 7. 

století, které bylo ve znamení oscilace vůdčí politické role mezi církví a předními 

vizigótskými magnátskými rodinami, přičemž postavení krále, bez ohledu, zda do poměrů 

v diecézích zasahoval nebo ne, bylo odvislé od podpory jedné či druhé z těchto dvou 

hybných politických sil. Reccared svým státnickým činem tedy zachoval politickou sílu 

v rukou etnických Vizigótů, ale z dlouhodobého hlediska tímto krokem podkopal potenciál 

absolutní královské moci.  
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Na stylu Reccaredovy vlády (586-601) je dobře vidět návaznost na jeho 

autoritativního otce Leovigilda. Přestože se během své vlády Reccared snažil udržet přízeň 

šlechty, nebránilo mu to v administrativní centralizaci moci, která významně omezila 

zneužívání pravomocí šlechty a její sebeobohacování na účet království. Reccared také 

zasahoval do sňatkové politiky šlechty, aby omezil tvoření nebezpečných majetkových 

vazeb. Inspirován katolickým kánonem, Reccared prosadil například právo vdov a panen 

odmítnout uzavřít sňatek, pokud byl proti jejich vůli.71 Podle J. Orlandise, který je mezi 

odborníky na vizigótské Španělsko největším znalcem církevních dějin, je zjevné, že od 

doby krále Reccareda začala do jmenování katolických biskupů zasahovat královská moc. 

Postupem času se v některých případech účast církve i při rozhodování o obsazení 

biskupských stolců omezila na formální posvěcení králova rozhodnutí.  

 

První polovina 7. století byla ve znamení velkého kontrastu. Vizigótské království 

dosáhlo mnoha zahraničních úspěchů a především po získání byzantinských držav na jihu 

poloostrova ovládlo celou Hispánii. Na druhou stranu se v této době postupně zmenšoval 

královský vliv a do popředí se dostala šlechta laická a především šlechta církevní, která 

dosáhla velkého socioekonomického vlivu. Ale vzhledem k tomu, že neexistovala žádná 

správní instituce, která by šlechtu sdružovala, nemohlo nikdy dojít k jejímu reálnému 

oficiálnímu podílu na vládě. Moreno popisuje tento typ monarchie jako „smířlivou“ 

monarchii založenou na ústupcích šlechtě a s prakticky defenzivní vnitřní politikou. Tento 

stav velmi svědčil vzniku častých rebelií, které byly sice poměrně úspěšně pacifikovány, 

ale které byly chronickým projevem rozkolísanosti státní moci. „Neschopnost vizigótského 

státu institucionálně zakotvit politickou nadřazenost šlechty, upevnilo autentickou 

monarchii smířlivého a feudalizačního charakteru, která byla živnou půdou pro 

nevyhnutelný vznik rebelií a pohrom.“72 

 

Veškeré pokusy králů o upevnění vlastní moci se vždy odehrávaly v kontextu 

politických vazeb se šlechtou a církví. Měnící se akcenty jednotlivých panovníků velmi 

výstižně ilustruje J. Kincl na příkladu Chindaswintha a Recceswintha. O povaze vztahu 

krále Chindaswintha k církvi Kincl píše: „Respektoval (Chindaswinth) privilegia církve, 
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radil se s klérem na VII. koncilu toledském – že však i církvi dal pocítit svou moc a že i 

vůči ní prosazoval svou koncepci nezávislého postavení krále, je patrno z toho, že mezi 

vysokým duchovenstvem nebyl oblíben.“73 Recceswinthovo panování pak J. Kincl staví do 

ostrého kontrastu s  Chindaswinthovým autokratismem: „Zvláštní charakter 

Chindaswinthovy legislativy úzce souvisel se svérázným pojetím vnitrostátní politiky a 

úlohy královské moci ve vizigótském státě. Chindaswinth se postavil proti poručníkování 

světské i církevní aristokracie a usiloval o relativní samostatnost a nezávislost vladaře. 

Recceswinth před aristokracií kapituloval. Již na počátku své vlády spojil svůj program co 

nejtěsněji s politickým programem vizigótské šlechty a po celou dobu panování zůstal 

potom své koncepci věrný…“74   

 

Na dvojakost politiky Chindaswintha i ve vztahu k vizigótské aristokracii poukazuje 

R. Collins. Na jedné straně se snažil účinně zasahovat proti skupině šlechticů, kteří se na 

základě svěřených administrativních funkcí mnohdy nezákonně obohacovali, na druhé 

straně  kolem sebe vytvářel kruh spřátelených šlechticů, které si k sobě připoutával právě 

pomocí různých jim svěřených prebend a privilegií. Na rozdíl od Collinse, ale i  Morena, 

považuje Heather tezi o rozsáhlé výměně nobility na královském dvoře krále 

Chindaswintha (starou elitu opírající se o gótský původ a velké bohatství měla nahradit 

vrstva královských úředníků) za umělou konstrukci.75  

 

Obecně se dá říci, že 7. století sice bylo dobou všestranného rozmachu, zároveň ale 

začalo být království podkopáváno hlubokou, více či méně skrytou krizí, která se v druhé 

polovině století projevovala již zcela otevřeně. Příčinou této krize nebyl žádný konkrétní 

vnitřní či vnější konflikt. Naopak, vizigótští králové se mohli opírat o věrnost 

hispanořímských elit, bez kterých by Vizigóti nebyli dost dobře schopni zabezpečit 

funkčnost správy ve vizigótském království.76 I potenciální nebezpečí franckého vpádu 

bylo v této éře v podstatě zažehnáno. Francko-gótské vztahy, pečetěné častými 

manželskými svazky, sice byly i nadále napjaté, v žádném případě už ale nebyly na úrovni 

ohrožení samotné existence vizigótského království, jak tomu bylo o století dříve. Řečeno 
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jednou větou, významnou krizovou příčinou nestability byla mocná gótská nobilita, jejíž 

zájmy se až příliš často křížily se zájmy centrální moci a podkopávaly i jakékoli pokusy o 

stabilizaci společenských poměrů.  

 

Fakt, že královská přísaha, která od roku 653 až do konce existence vizigótského 

království obsahovala pasáž, ve které se král zavazoval „p řísně střežit hranici mezi 

majetkem vlastním a majetkem Koruny“, je pro L. G. Morena jen jedním z dalších projevů 

„slabosti vizigótské monarchie vůči mocné nobilitě“ .77 To, že se vizigótští králové snažili 

koncem 7. století nalézt oporu v církvi, a to ať už pomocí sakralizace osoby vlastní či 

královské funkce jako takové, včetně institucionalizace královského pomazání, nebo 

vycházením vstříc politice biskupů, byla podle téhož historika jen zoufalým bojem o 

udržení faktické moci královského úřadu. 

 

Pokud jde o postavení vizigótské aristokracie, Collins zdůrazňuje, že od 

Reccaredových dob až do zániku vizigótského království, se ke královskému dvoru, tj. do 

nejvyšších vládnoucích kruhů, dostali členové ze zhruba dvaceti aristokratických rodin. 

Počet osob, které podpisem stvrzovaly jednotlivá akta koncilů, taktéž nikdy nepřekročil 

dvacítku. V této relativně uzavřené skupině nejvyšší dvorní aristokracie jsou patrné 

tendence vzájemné kontroly jejích členů, aby žádný z nich nezneužil své úřední pozice k 

obohacování své rodiny či mocenské nadřazenosti. Z tohoto pohledu je pak také zřejmější 

volba nového krále a také vztah ke králi samotnému. Král, myšleno odosobněná titulatura, 

nemusel být a priori nejmocnějším, nejvlivnějším a z toho důvodu ani nejrespektovanějším 

mužem v zemi.78  

 

Po přechodu Vizigótů ke katolické víře se postupně výrazně zvětšila i prestiž 

katolických biskupů. Nejviditelnější změnou bylo právo biskupů účastnit se volebního 

sboru, který vybíral nového krále, a kde do té doby mohli zasedat jen vizigótští magnáti. 

Zároveň s tím také rostl počet etnických Vizigótů i v nejvyšších patrech katolické 

hierarchie. Po celé 6. století byl katolický biskupský sbor čistě románskou záležitostí, 

během následujícího století však dochází k jevu, který Orlandis nazývá doslova 

„germanizací episkopátu“. Tento autor odhaduje, že na sklonku 7. století byl poměr 

zastoupení dvou hlavních etnik mezi biskupy už jen 2 ku 3 ve prospěch románského 
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etnika, což je relativně málo vzhledem ke katolické tradici mezi hispanorománskou elitou a 

drtivou převahou nad Vizigóty v celkovém počtu obyvatelstva království.79  

 

Na vývoji etnického složení aristokracie a episkopátu se s Orlandisem shoduje i J. 

N. Hillgarth, který se však vyjadřuje i ke kvalitě sboru biskupů: „Nerománský element, 

který se stal převládajícím v laické aristokracii 7. století, triumfoval taktéž v církvi. Počet 

Vizigótů ve španělském episkopátu vzrostl z okolo 20 procent v roce 633 na 40 nebo 45 

procent v devadesátých letech 7. století. Někteří vizigótští biskupové byli vynikající 

(Fructuosous, Ildefonsus), avšak talent některých jiných našel využití spíše v ozbrojených 

rebeliích, než pastorální činnosti.“80 Pravou příčinu častých personálních selhání v rámci 

katolické církve, však Hillgarth nevidí v germanizaci jejího vedení, ale v principu, že 

biskupové byli vybíráni králem, jehož volba nebyla vždy vedena moudrým úsudkem.  

 

R. Collins nepatří mezi historiky, kteří by z měnícího se složení vizigótského 

episkopátu v 7. století vyvozovali konkrétní závěry. Naopak, zdůrazňuje, že ze samotného 

národnostního rozložení vizigótského episkopátu, nelze vyvozovat cokoliv ve směru 

etnického soupeření.81  

 

XVI. koncil v Toledu, konaný již v plném rozpuku krize toledského království 

v roce 693, přinesl výraznou změnu právního a ideologického pojetí panovníka. V desátém 

kánonu se objevuje tzv. „právo resistence“, v kterém se legalizuje vzpoura šlechty proti 

králi, pokud ten jedná proti platným zákonům. Tento zákon tak legalizuje princip, o němž 

píše již vlivný sv. Isidor ve svých Etymologiích: „…budeš králem, jednáš-li poctivě, 

nečiníš-li tak, nebudeš jím…“ (Etymologie, IX, 3,4). Právní zakotvení tohoto postulátu sice 

dalo šlechtě ještě volnější křídla, nicméně toledskému království nezbývalo již mnoho 

času, aby se dalo mluvit o přelomovém ustanovení.82  
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3.3. Ekonomické zájmy a majetkové poměry 
 

Ještě v 5. století sdíleli všichni členové svobodné elity vizigótské společnosti, 

z nichž se již tehdy formovala mocná nobilita, všechny podstatné aspekty právní a 

politické svobody. Do konce 7. století byla však podle P. Heathera tato elita „nahrazena 

dominantní nobilitou s pevně zakotvenými právy… Mnoho různých zákonů rozlišuje určité 

vrstvy uvnitř třídy svobodných a stanovuje rozdílná práva a tresty jejím výše či níže 

postaveným příslušníkům… Obecně se předpokládá, že toto rozlišení bylo v zásadě 

založeno na majetku.83 Shodný názor zastává i L. G. Moreno, podle něhož se politická a 

právní plnoprávnost stala výsadou užší sociální skupiny – stále výrazněji se profilující 

nobility.84  

 

Tváří v tvář rostoucí síle vizigótské nobility a skutečnosti, že politickou moc bylo 

možné posilovat či alespoň si udržet pouze za podmínky uspokojení ekonomických zájmů 

jejích představitelů, byli vizigótští králové nuceni provádět velmi dovednou politiku 

vedoucí k dosažení tohoto cíle. K zajištění svých mocenských zájmů mohli vizigótští 

králové v zásadě čerpat ze tří zdrojů – z dlouhodobě nakumulovaného majetku, 

z průběžných příjmů z vlastních (zejména pozemkových) statků v držení královské rodiny 

a z výběru daní od obyvatel vizigótského státu. Královská moc si byla plně vědoma, že 

vnitřní stabilita státu je přímo úměrná majetkovému uspokojení aristokracie, nebo alespoň 

její nejvlivnější části. Majetkové pohyby a rozdělování úřednických postů se staly 

klíčovým politickým nástrojem, kterým si bylo možné zajistit podporu laických i 

církevních magnátů, či naopak omezit jejich nebezpečně narůstající moc. 

 

Ústřední i místní územní správa vizigótského království vycházela z římského 

teritoriálního členění. Totéž lze říci i o souvisejících úřednických titulech, které v naprosté 

většině korespondovaly s funkcemi vycházejícími ze správních principů typických pro 

období pozdního římského impéria. Uveďme například funkce na královském dvoře, jako 

byl comes thesaurorum (správce královského pokladu), comes patrimoniorum (vrchní 

správce královských statků) či comes cubiculariorum (královský komoří). Udělení funkce 

pak bylo obecně vnímáno jako klíč k majetkovému prospěchu.  
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Obdobné a další funkce včetně příslušných titulů existovaly i v rámci správy na 

úrovni provincií a měst. Velká administrativní i vojenská moc se soustředila v rukou duces 

exercitus provincie, vrcholných představitelů velkých teritoriálních celků, které 

korespondovaly se starším římským územním členěním. V čele samosprávných měst stáli 

comites civitatum, kteří měli pod sebou další úřední posty a sami měli rovněž rozsáhlé 

kompetence a funkce v oblasti správní, soudní, daňové i vojenské.   

 

Jedním z prostředků, jak kontrolovat a zároveň předcházet kumulaci nemovitého 

majetku v rukou šlechtických rodin, byla také například daň z dědictví a především pak 

královský dohled nad zákonným rozdělením dědictví mezi přímé i nepřímé dědice.85 

Přestože síly aristokracie byly roztříštěné, dá se obecně říci, že posilování její moci měli na 

svědomí všichni králové.86 Například i na první pohled velmi autokrativní vládce, jako byl 

Chindaswinth, si musel své věrné jistit bohatými dary - nejčastěji v podobě přenechání 

výdělečných úřadů. Aby si zavázal své věrné stoupence, neváhal Chindaswinth rozdávat 

královský majetek v plných hrstech. Krátkodobě se to panovnické moci vyplatilo, ale 

problém byl v tom, že majetek, ať už movitý nebo nemovitý, zůstával obdarovaným 

prakticky na doživotí a mohli s ním i volně nakládat (šlechtic tedy obdržel odměnu formou 

donace), z čehož pak žily celé rody, které tak postupně nabývaly podoby magnátských 

klanů.  

 
Na VIII. toledském koncilu došlo v roce 653 k jasnému rozdělení královského 

majetku na část privátní, včetně té zděděné po předcích (což nabývalo na významu 

v situaci, kdy království přešlo z otce na syna), kterou budoucí král disponoval ještě před 

zvolením do funkce, a na část spravovanou jen po dobu panování z moci královské. Se 

soukromým majetkem mohl panovník nakládat samozřejmě zcela libovolně, ale královský 

majetek, včetně movitého majetku a královského pokladu, musel přejít na jeho nástupce. 

Toto dělení majetku ve svém příspěvku jasně vyjadřuje A. R. Korsunskij: „ Pro gótské 

Španělsko je také charakteristické přesné dělení soukromého majetku krále, kterým hlava 
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státu mohla disponovat jako vlastnictvím, a majetku daňového, který byl pouze v králově 

správě. Statky krále a koruny se neztotožňovaly; spravovaly je různé osoby.“87 

 

Ve vizigótském státě, který nelze považovat za dědičnou monarchii ani 

v praktickém smyslu slova, bylo toto pojetí naprosto zásadní a zabraňovalo permanentnímu 

zneužívání královské moci k obohacování rodinného klanu, v čemž právě nejvíce vynikal, 

v době zahájení koncilu do hrobu čerstvě uložený, král Chindaswinth. Bylo to nepochybně 

právě zručné zneužívání královské funkce Chindaswinthem, které vedlo k právnímu 

oddělení královského privátního a veřejného statku. Podle R. Collinse byla největším 

prosazovatelem této právní úpravy část úředně činné aristokracie, které Chindaswinth 

nevyplácel dost velké odměny a namísto toho přeplácel členy své vlastní rodiny.88  

 
Odpovědí na otázku, proč někteří králové dávali přednost odměně v podobě donací 

před pravidelnou platbou, je paradoxně právě silná pozice králů, jako byli Chindaswinth či 

Wamba. Díky své síle mohli volněji nakládat s královským majetkem, nemuseli se 

s životní nutností domáhat přízně celé společenské skupiny aristokratů a mohli si dovolit 

protěžovat pouze jednotlivce a finančně podporovat tuto úzkou vrstvu tzv. fideles. Tito 

fideles byli většinou úředníci různých hodností (duces, comites, gardingi), a jako takoví 

tedy byli i členy officium palatinum. Především to ale byla oficiálně uznávaná skupina (či 

spíše síť) ke králi loajálních šlechticů, nacházejících se podle zákona o patrociniu v určité 

závislosti na králi, který jim na oplátku za slib věrnosti nabízel dědičně vysoké úřední 

prebendy. Tato politika byla jednak výrazem oslabené ústřední moci a zároveň i výpovědí 

o pokročilém stavu feudalizace společenských a politických struktur vizigótského 

království.  

 

Podle Morena například vojenské zákony králů Wamby a Erviga ukazují, „že 

královské vojsko složené z mnoha samostatných oddílů, předně pak z oddílů těchto fideles 

regis, odráželo systémový posun vizigótského království směrem k feudální společnosti 

založené na principu vasalství.“89 Kromě toho, že pro krále představovalo problém už jen 

svolat nedostatečně loajální vizigótské velmože do zbraně, představovala další komplikaci  
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imunita šlechtických statků, které skýtaly mimo jiné i lidský vojenský potenciál. Přestože 

nevíme s jistotou, jakou zákonnou ochranu tyto statky požívaly, „zvláště ze zákonu krále 

Chindaswintha i jeho syna Recceswintha, je patrné, že na venkovských statcích šlechticů 

vládlo privátní právo, čili aristokracie mohla se svými poddanými (kolóny) či otroky 

zacházet beztrestně podle svého vlastního uvážení.“ 90 L. G. Moreno se navíc přiklání i 

k teorii C. Sáncheze Albornóza, podle něhož je vysoce pravděpodobné, že nemovitý 

majetek aristokracie byl minimálně částečně, ne-li zcela, zproštěn jakékoliv daně. Z tohoto 

úhlu pohledu pak můžeme Chindaswinthovu restrikci jakéhokoliv prodeje, donace, či 

výměny půdy z rukou středních a malých privati mocným velkostatkářům, vnímat jako 

krok, který ani tak nechránil samotné svobodné vlastníky menších pozemků, jako spíše 

zabraňoval dalšímu oslabování královského fisku.91 

 

Nejenom politické, ale i majetkové zápasy mezi králem, šlechtou a církví provázely 

toledské království až do jeho úplného konce. Ještě Egica se snažil posílit přísahu věrnosti 

králi ve smyslu vazalské přísahy a navázat tím šlechtu na královskou osobu formálním 

způsobem stvrzeným zákonem, nikoliv jen pouhým korupčnictvím. Jednalo se o podstatný 

posun směrem k feudalizaci vizigótského království, který však nikdy nebyl dokončen. 

Marně politicky bojoval i s ekonomickou silou biskupů a snažil se pokud možno omezit 

jejich vztah k venkovskému majetku, k němuž však v té době již církev přistupovala jako 

k vlastnímu a podle toho s ním také nakládala.92 

 

I v majetkových poměrech se projevoval klíčový a vleklý systémový neduh 

vizigótského státu – oscilace mezi monarchií dědičnou a volenou. Při existenci dědičné 

monarchie by vznikala vazba mezi vládnoucí dynastií a magnátskými rody, která by i z 

dlouhodobého hlediska ospravedlňovala investice vkládané do zajištění si třídy loajální 

šlechty. V případě vizigótského státu šlo ovšem jen o postupné a nenápadné oslabování 

královského fisku, který živil, ba co víc pravděpodobně i vytvářel nepřátele budoucích 

králů, a tím i ideje královské moci jako takové. 

 

 

                                                      
90 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 247 
 
91 Tamtéž, s. 247 
 
92 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 184 -185 
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3.4. Toledské koncily 

 

Průvodním jevem tlaku vizigótské aristokracie na krále byla tradice koncilů, 

zejména generálních koncilů, které byly svolávány králem do Toleda a měly dopad na celé 

království. Celkem bylo v Toledu během vizigótské vlády pořádáno sedmnáct koncilů, 

z čehož do roku 633  byl do Toleda svolán koncil jen dvakrát, zbylých patnáct  koncilů se 

tedy konalo během pouhých 60 let. Důvodem, proč se v 6. století konaly ve vizigótském 

království jen dva koncily, byl zjevně vizigótský arianismus. Církevní koncily, které se 

svým charakterem podobaly těm toledským, se ale konaly v sousedním, v té době ještě 

autonomním, svévském království v městě Braga. Okolo poloviny 6. století totiž svévští 

králové přijali katolickou víru.93  

 

Povrchní seznámení s pravidly svolávání koncilů a programem jejich jednání by 

podle A. R. Korsunského mohlo vést k závěru, že koncily byly pouze poradním orgánem, 

který byl zcela závislý na králi.94 „Skutečně sněmy byly svolávány z jeho iniciativy. Na 

jejich zasedáních byli přítomni biskupové a představení některých klášterů a počínaje 

6. sněmem (roku 638) představitelé světské úřednické šlechty (palatini) podle jmenování 

králem. Král měl vliv i na stanovení okruhu otázek, projednávaných na sněmech a měl 

k němu své návrhy (tomus).“ Autor však dochází k závěru, že tyto koncily ve skutečnosti 

představovaly politickou moc, která zastupovala zájmy feudalizující se šlechty o vytvoření 

centrálního správního aparátu a v určité míře naopak oslabovala královskou moc.95   

 

Generální koncily měly svůj specifický charakter v tom, že se na nich projednávaly 

věci církevní současně s čistě politickými záležitostmi, a vedle biskupů se na nich podílela, 

a to i svými ověřovacími podpisy, rovněž světská vizigótská elita – tzv. varones ilustres. 

Generální koncily svolávané vizigótskými králi se zabývaly zejména státoprávními 

problémy a otázky náboženské, které spadaly výlučně do kompetence církve, konkrétně 

biskupů, byly většinou řešeny odděleně. Nejvýznamnější výjimkou byly koncily svolané 

                                                      
 
93 Viz Historia de Espaňa. Espaňa Visigoda (414-711), ed. R. M. Pidal, s. 298-299 
 
94 Korsunskij, A. R.: Vznik raně feudálního státu, in Příspěvky sovětské medievistiky k dějinám feudalismu, 
Univerzita Karlova v Praze 1983, s. 36 
 
95 Tamtéž, s. 37 
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králem Reccaredem, na nichž se jednalo o praktických záležitostech spojených s konverzí 

ke katolicismu. 

 

Tradice často svolávaných koncilů vznikla roku 636, kdy Chintila svolal pátý 

generální koncil do Toleda. Podle Kincla je zjevné, že pro usnesení přijaté na tomto 

koncilu, stejně jako na předcházejícím generálním koncilu svolaným ještě Sisenadem (roku 

633) a následném koncilu svolaném opět Chintilou (v roce 638), bylo „charakteristické 

především upevňování politické moci katolické církve a vytváření pevného svazku mezi 

králem (resp. aristokracií jím reprezentovanou) a duchovenstvem“.96 Není náhodou, že 

koncily byly často svolávány právě za Chintily, neboť se jednalo o panovníka velmi 

slabého. S trochou nadsázky lze totiž říci, že silné panovnické osobnosti svolávat koncil 

nepotřebovaly. Leovigild například nesvolal generální koncil ani jednou. Jeho syn 

Reccared pouze jeden, a to v roce 589, kdy se jednalo téměř výhradně o konverzi ke 

katolicismu.  

 

Tradice téměř pravidelně svolávaných koncilů a roztříštěnost dílčích pokusů o 

nastolení dědičné monarchie spolu očividně úzce souvisí. I z tohoto hlediska by bylo 

zajímavé vědět více o osobnosti krále Recceswintha a vůbec o celé době jeho vlády. 

Samotný fakt, že během posledních čtrnácti let své vlády nesvolal ani jeden generální 

koncil za účasti šlechty naznačuje nezvykle silnou pozici krále. Je potřeba navíc dodat, že 

IX. a X. toledský koncil, které Recceswinth svolal v letech 655 a 656, řešily de facto jen 

vnitřní záležitosti církve. Z tohoto důvodu měly velmi omezenou účast a přítomni byli 

pouze biskupové, nikoliv laická šlechta. Jinak řečeno, po roce 653 nebyl během 

Recceswinthovy vlády svolán ani jeden generální koncil, na kterém by byl šlechtě dán 

prostor jakkoliv se politicky angažovat na vrcholné úrovni. Jediným, avšak doposud 

neověřeným faktem, který by tuto teoretickou vizi Recceswintha jako výjimečně silného 

monarchy narušil, by bylo prokázání existence zákonů, které by nebyly zařazeny do 

sborníku Liber Iudiciorum.97    

 

Za dobu existence toledského království nebyla nikdy dořešena dělba moci mezi 

panovníkem a šlechtou. O těžké krizi v posledních letech toledské monarchie svědčí podle 

                                                      
96 Kincl, J.: Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století, s. 72 
 
97 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 238 
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L. G. Morena právě časté svolávání generálních koncilů. Výsledkem těchto koncilů „byl 

však jen pokračující rozklad samotného státu“.98  

 

Kromě koncilů v Toledu byly také dvakrát pořádány koncily v Zaragoze (v letech 

592 a 691), které měly rovněž celostátní význam99. Vedle generálních koncilů se také 

konaly koncily provinční, jejichž význam po přechodu Vizigótů ke katolické víře značně 

stoupal. Nově se zde začaly řešit i ekonomicko-administrativní záležitosti, jako třeba výše 

daní pro jednotlivé skupiny obyvatel. Neúčastnil se jich jen episkopát, ale i světští úředníci 

v čele s gubernátory. Tyto menší koncily nemusely být nutně iniciovány králem.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 356 
 
99 Historia de Espaňa. Espaňa Visigoda (414-711), ed. R. M. Pidal, s. 304 
 
100 Tamtéž, s. 305 
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4. Náboženská otázka a postavení církve 

 

4.1. Koexistence ariánství a katolicismu 
 

Náboženská otázka prostupuje celou vizigótskou historií a její řešení je podstatou 

dějinných mezníků v životě vizigótské společnosti. Mnohých otázek se proto nutně 

dotýkáme i v jiných částech práce. Cílem této kapitoly není rekapitulovat události, ale 

v koncentrované podobě se zaměřit na některé klíčové aspekty náboženské víry a 

křesťanské církve ve vizigótské historii. 

 

Ačkoli předmětem našeho zájmu je vizigótské království v Hispánii, je namístě 

v úvodu zmínit, že západní Gótové byli „v ůbec prvními doloženými křesťany germánského 

světa a nejstarší etapa jejich christianizace představuje v šíření křesťanství mezi 

germánskými etniky jistou anomálii.“101 Tuto anomálii spatřuje Bednaříková v tom, že 

christianizace Gótů započala již v posledních desetiletích 3. století, tedy v době, kdy bylo 

křesťanství v římské říši ještě pronásledováno a konverze nemohla přinášet žádné výhody 

ani větší ochranu. Šíření křesťanství je připisováno kněžím z řad válečných zajatců, kterým 

se mezi Góty v Zadunají dařilo úspěšně obracet své gótské pány na víru. Je obtížné určit, 

jak početná křesťanská komunita se v první polovině 4. století v rámci gótských kmenů 

vytvořila, rozhodně ji však nelze považovat za bezvýznamnou, o čemž svědčí například  

vysoké společenské postavení a respekt, kterému se mezi Góty těšil biskup Wulfila.102 

S jeho jménem je spjat především překlad bible do gótského jazyka, bez ohledu na to, jak 

velký osobní podíl měl Wulfila na tomto překladu. Nespornou skutečností je, že sama 

existence bible v „národním“ jazyce znamenala mocný nástroj v dalším šíření křesťanství 

mezi Góty. 

 

Masovou konverzi Vizigótů ke křesťanství v sedmdesátých letech 4. století 

vysvětluje J. Bednaříková jako důsledek politických zápasů mezi jejich kmenovými vůdci 

(Athnarich versus Fritigern) i jako reakci na hunské ohrožení.103 Skutečností je, že Vizigóti 

                                                      
 
101  Bednaříková, J.: Stěhování národů, nakladatelství, Vyšehrad, Praha 2007, druhé vydání, s. 73 
 
102 Wulfila se narodil v roce 310 či 311 a zemřel v roce 383 v Konstantinopoli. V roce 341 byl Eusebiem 
z Nikomédie vysvěcen na biskupa pro křesťany na gótském území. 
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se na území římského impéria usídlili v roce 376 již jako etnikum víceméně oficiálně 

křesťanské. Kritický odstup je však namístě si uchovat od „romantizujících“ interpretací 

některých autorů, kteří konverzi Vizigótů ke křesťanství spojují s radikálním obratem 

v jejich standardech chování. J. Bednaříková mechanicky přejímá argumentaci některých 

církevních autorů, líčí hned na několika příkladech, jak křesťanská víra působila svým 

univerzálním pojetím morálky a začala měnit mentalitu Vizigótů.104 Mnohem přesvědčivěji 

podle autora zní vysvětlení, že přijetí křesťanství pro ně neznamenalo rozchod se starým 

způsobem života. Je zcela přirozené, že formální křest nezpůsobil vnitřní duchovní obrat, 

který rázem vymítil tradiční zvyklosti a předkřesťanské pohanské představy.   

 

Problematikou pohanství ve vizigótském království se v jedné ze svých starších 

studií zabývá J. N. Hillgarth. Podle něho bylo pohanství poměrně rozšířeným jevem i po 

celou dobu existence vizigótského království, což dokazují mnohé kánony a koncilní 

výnosy. Příkladem uvádí sankci exkomunikace, kterou III. toledský koncil vztáhnul na 

majitele půdy, na které se  objevily pohanské symboly. Zároveň ale Hillgarth poukazuje na 

to, že pohanství nebylo žádnou reálnou kacířskou hrozbou církvi a projevovalo se pouze 

v rituálech, které se vztahovaly k věštbě či astrologii. „Vizigótský zákoník neobsahuje 

zákony proti modloslužebnictví, přesto se ale (podobně jako raná ariánská legislativa) 

zabývá magií a věštbou.“105  

 

Předmětem našeho zájmu však není průběh a souvislosti christianizace Vizigótů, ale 

role náboženské otázky a církve ve vlastních dějinách vizigótského království. V prvé řadě 

je nutné říci, že až do III. toledského koncilu v roce 589 vyznávali Vizigóti převážně 

ariánské křesťanství a vliv katolické církve se v podstatě omezoval jen na okruh 

románských obyvatel království. Zajímavou terminologickou poznámku učinil E. A. 

                                                                                                                                                                 
103 J. Bednaříková zmiňuje, že Fritigernovi Góti byli přímými svědky toho,  jak pohanský a křesťany 
pronásledující Athanarich sklidil neúspěch v boji s Huny. Příklon velké části Vizigótů ke křesťanství mohl 
být podle ní motivován snahou nalézt ochranu v novém božstvu. Viz Bednaříková, J.: Stěhování národů, 
s. 78-79 
 
104 Autorka, která čerpá zejména od hispánského kněze Paula Orosia, uvádí konkrétní příklady zdrženlivosti a 
mírnosti vojsk Alaricha a vše završuje slovy: „Snad nebudeme příliš idealističtí, odpovíme-li na otázku o 
jeho motivaci (myšleno vizigótského bojovníka) míněním, že mu muselo jít o prospěch jiný, plynoucí z toho, 
že přirozená touha válečníka po bojem zasloužené kořisti ustoupí požadavkům jeho víry.“ (Bednaříková, J.: 
Stěhování národů, s. 90). Dodejme, že Orosius napsal své dílo Dějiny proti pohanům 70 let po Alarichově 
plenění Říma a že sama autorka na jiném místě připouští, že chování Vizigótů v dobytém Římě nebylo 
zrovna idylou.                                                                                                                                                                                                                                                        
 
105 Hillgarth, J. N.: Popular Religion in Visigothic Spain, in ed. James, E.: Visigothic Spain: New 
Approaches, Oxford University Press, Oxford, 1980, s. 15-16 
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Thompson, který uvádí, že španělští ariáni sami o sobě mluvili jako o katolících a o 

nikájském katolicismu mluvili jako o „římském náboženství“.106  Thompson z toho 

vyvozuje, že přestoupit na nikájský katolicismus znamenalo vzdát se „gótství“ a stát se 

„Římanem“, prakticky odhodit gótskou identitu a plně se začlenit do románské populace. 

Tento zjednodušený a přímočarý závěr však není moderními historiky akceptován.      

 

Na koexistenci katolické a ariánské církve ve vizigótském státě je nepochybně 

zajímavá její paralela v souběžné existenci římského a nového vizigótského práva. 

Rozdílnosti ve víře reflektují svým způsobem jako přirozené Breviarium Alaricianum i 

Codex Euricianus. Ariánství, hlásané vlastním jazykem, bezesporu upevňovalo ve 

Vizigótech pocit vlastní identity a vytvářelo i jistou diferencující linii mezi nimi a 

převládajícím původním obyvatelstvem katolizovaného římského impéria. Katolická 

církev byla na druhé straně reflektována ze strany Galořímanů i Hispanořímanů jako 

ochránkyně jejich zájmů, nositelka římské vzdělanosti a platforma posilující jejich 

soudržnost. Mezi oběma církvemi však neexistovala nepřekročitelná hranice. Navíc ke 

konverzím ke katolicismu ze strany Vizigótů docházelo již před rokem 589 a vizigótští 

ariánští panovníci přistupovali ke katolické církvi převážně velmi tolerantně. Preferování 

vlastní víry nebývalo z jejich strany provázeno pronásledováním katolíků, nedotčena 

zůstávala i celá organizační struktura katolické církve, a ani její majetek neutrpěl 

významné ztráty. 

 

Vcelku bezproblémové soužití obou církví však dostává vážné trhliny koncem 

6. století, kdy se náboženský modus vivendi  začíná rozpadat. Ptáme-li se po příčinách, 

můžeme nejprve použít obecný argument, že křesťanství je obecně vlastní zdůrazňování 

jediné víry, jež vede k pravdě a spasení. Konkrétnější vysvětlení ale spíše najdeme 

v dobových reáliích vizigótského království, kde se v nenáboženských rovinách života 

společnosti smazávaly rozdíly mezi Vizigóty a původním obyvatelstvem a existence 

oddělených, paralelně působících církví začala ztrácet své primární a přirozené odůvodnění 

dané soužitím rozdílných etnických pospolitostí. Nejsilnější motivy pro odstranění církevní 

a náboženské dichotomie ale vyvěraly z politických zájmů a snah o důsledné a všestranné 

sjednocení státu, které kulminovaly za vlády krále Leovigilda.  

 

                                                      
106 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, Alianza Editorial, Madrid 1990, s. 53 
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V roce 580 svolal Leovigild do Toleda ariánskou synodu, která v teologické rovině 

učinila významný krok ke sblížení obou církví tím, že uznala božskou podstatu Syna 

božího, a tím odstranila jeden z klíčových sporných bodů. Leovigild rovněž „…usiloval  o 

zjednodušení přechodu z katolicismu na ariánství. Nutnost nového křtu byla pro katolíky, 

kteří se rozhodli svou víru opustit, největší překážkou.“107 S cílem ulehčit katolíkům 

konverzi a urychlit přechod k jednotné víře koncil ariánských biskupů Leovigildovi 

vyhověl a ustoupil od požadavku na druhý křest jako podmínky změny vyznání. I tento 

velmi pragmatický přístup svědčí o tom, že nad bytostně náboženskými motivy jasně 

převážily zájmy politické.  

 

Názory, že Leovigildovi šlo o ariánskou nadvládu nad Hispánií, odmítá například 

P. Heather, který náboženskou jednotu vidí pouze jako součást a podmínku politického 

sjednocení vizigótského státu: „Leovigild cílevědomě obnovil politickou jednotu království 

a pokusil se postavit ji na pevnější základy.108  Autor však zároveň konstatuje, že ambice 

dosáhnout náboženské jednoty přesáhla Leovigildovy možnosti. I po masových konverzích 

zůstala podstatná část obyvatelstva věrná katolicismu a ve společnosti se naopak vytvořilo 

nové náboženské napětí, kterého mimo jiné využil i jeho syn Hermenegild. 

 

4.2. Rozdílné pohledy na Hermenegilda 
 

Závažnou událostí, ke které došlo během Leovigildovy vlády, byla bezesporu 

vzpoura jeho syna Hermenegilda (579-584). Je namístě věnovat tomuto tématu specifickou 

pozornost a učinit pár poznámek k údajnému náboženskému pozadí Hermenegildovy 

rebelie. Specifickou pozornost jí věnujeme hned ze tří důvodů. Za prvé, tato rebelie je úzce 

spjata s historickým mezníkem, kterým je pozdější konverze vizigótského království ke 

katolicismu, přičemž v tomto procesu hrál klíčovou úlohu druhý Leovigildův syn – 

budoucí král Reccared. Za druhé, tato událost markantně dokazuje, že interpretace 

náboženských střetů nelze vytrhávat z kontextu mocenských zápasů. Třetím důvodem je 

skutečnost, že právě na této historické matérii lze přesvědčivě dokumentovat, v jaké míře 

se mohou lišit interpretace jedné události v přístupech i závěrech respektovaných historiků. 
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Průvodním jevem politického sjednocování Hispánie bylo i potlačování různých 

lokálních ohnisek odporu a odstraňování politických protivníků. K výrazné koncentraci 

odpůrců Leovigildových snah došlo v rámci tzv. Hermenegildova povstání, které začalo 

v Seville a rychle se rozšířilo do dalších oblastí. Příčiny, proč se nejstarší syn Hermenegild 

rozešel se svým otcem Leovigildem a postavil se mu i vojensky na odpor, nejsou 

historicky věrně doloženy. Tradiční názory, které Hermenegildovu rebelii interpretují na 

bázi sváru ariánství a katolicismu, vycházejí z údajné konverze Hermenegilda ke 

katolicismu, přičemž není ani jisté v jaké fázi povstání k této konverzi mělo dojít.  

Náboženský rozměr této události ovšem moderní historiografie ve značné míře odmítá.  

 

V pohledu na Hermenegildovu rebelii se ve svých názorech historici rozcházejí. E. 

A. Thompson nepochybuje o tom, že cílem Leovigilda bylo sloučit Hispanořímany a 

Vizigóty v jediné „semiariánské“ církvi. A dodává: „Leovigild se svou náboženskou 

politikou obracel ke Gótům z nepřátelského tábora. A jelikož tato Leovigildova politika 

směřovala ke katolíkům, lze předpokládat, že několik tisíc Gótů, shromážděných 

Hermenegildem v Seville, byli katolíci.“109  

 

Podle J. Orlandise se Hermenegild, který konvertoval ke katolicismu, nesnažil 

uchvátit trůn toledského království, pouze chtěl podle svých vlastních představ vládnout 

provincii Baetice. Rebelie měla podle Orlandise charakter vysloveně regionální a 

defenzivní, což dokládá faktem, že vojenská iniciativa byla vždy na Leovigildově straně. 

Orlandis sdílí názor, že se Leovigild snažil sjednotit Hispánii pod jedinou vírou – 

arianismem.110 Zároveň však Orlandis jako jeden z mála autorů zmiňuje i nepřesvědčivou 

legendu vycházející z Dialogů Řehoře Velikého, podle níž sám Leovigild prošel na 

sklonku života konverzí ke katolicismu.111  

 

Orlandis podrobuje kritice prameny domácí, tedy hispánské provenience, předně 

Isidora ze Sevilly.112 Poukazuje na to, že se na Hermenegilda chtělo rychle zapomenout 

                                                      
109 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, Alianza Editorial, Madrid 1990, s. 103-104 
 
110 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 76 
 
111 Orlandis vychází kromě sv. Řehoře i z Kroniky Řehoře z Tours, kde je Leovigildova konverze 
předkládána jako politický pragmatismus a zároveň sebezpytné přiznání viny a lítosti. Viz Orlandis, J.: 
Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 89 
 
112 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 91-92 
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(včetně jeho konverze) a naznačuje, že některé jeho vlastnosti byly sv. Isidorem přiřknuty 

Reccaredovi. Je pravda, že Hermenegildova vzpoura nebyla ani v dobových pramenech 

připomínána. Svou roli v tom mohl sehrát fakt, že po přestoupení Reccareda ke 

katolicismu a vytvoření katolického státu neexistoval žádný politický zájem na oslavování 

vzpoury, která navíc přinesla velké ztráty a oslabila království. Politicky významnější bylo 

zdůraznit, že zvítězil duch jednoty, byť nyní pod záštitou nové náboženské orientace.  

 

V opozici vůči Orlandisovým názorům stojí již citovaný britský historik P. Heather 

i španělský historik L. G. Moreno. Heather nesouhlasí s tím, že Leovigild prosazoval 

jednostranně ariánství a chtěl z něj učinit jediné náboženství.  Poukazuje na okolnost, že 

rozdíl mezi ariánstvím a katolictvím byl velmi důležitý pro katolické duchovenstvo, ale pro 

většinu obyvatelstva byl mezi dvěma křesťanskými směry jen malý rozdíl.113 S Orlandisem 

se shoduje na strohosti pramenů o Hermenegildově přestupu ke katolictví, kterou 

vysvětluje politickou ožehavostí tohoto problému, kdy Reccared na rozdíl od svého bratra 

politicky uspěl, a strhnul tak zásluhy za přechod k jednotné víře na svou osobu. Zároveň 

Heather připouští, že i Hermenegildovy kroky mohly být motivovány čistě politicky a jeho 

konverze ke katolicismu nemusela mít hluboký a věrohodný základ.  

 

Moreno nabízí jasný pohled na celkový charakter Hermenegildovy rebelie.114 Podle 

Morena měla Hermenegildova vzpoura jednoznačně a pouze politický charakter. Jakékoliv 

jiné přívlastky nebo uměle a zpětně dovozované důvody jsou jen účelné mystifikace. 

Z faktů, které máme k dispozici, je podle Morenova úsudku patrné, že boj otce a syna 

nebyl ve své podstatě střetem náboženským, byť tento rozměr měl své oprávnění. Podle 

tohoto historika lze nanejvýš předpokládat určitou míru využití náboženského fenoménu 

pro ideologické ospravedlnění rebelie Hermenegildem, a to především před románským, a 

tedy katolickým obyvatelstvem.  

 

Radikální postoj ke konverzi Hermenegilda ke katolicismu pak zaujímá R Collins: 

„Stále více je přijímáno, že Hermenegildova rebelie a znovudobytí jihu Leovigildem 

                                                      
113 Heather, P.: Gótové, s. 286 
 
114 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 124-131 
 



 
 

50  

nepředstavovaly skutečnou náboženskou válku ...,  protože nevěřím tomu, že Hermenegild 

v té době vůbec konvertoval ke katolicismu.“115 

 

Obezřetně, ale rozdílně přistupují historici i k okolnostem Hermenegildovy smrti, 

který byl po své porážce zavražděn v roce 585 v Tarragoně. Verzi Řehoře z Tourse, který 

tvrdí, že Hermenegilda nechal zavraždit na přímý pokyn Leovigild, v žádném případě 

nepřijímají doslova. R. Collins sice možnost, že by na smrti Hermenegilda jeho otec měl 

podíl, nevylučuje, ale spíše se kloní k variantě, že Hermenegildovu vraždu zosnoval jeho 

bratr Reccared,116  což připouští i L. G. Moreno. Tato teorie je založena na faktu, že to byl 

právě Reccared, kdo v té době úspěšně válčil s Franky na hranicích vizigótského 

království. Collins poukazuje na souvislost mezi smrtí Hermenegilda a franckým vpádem – 

prvním po několika desetiletích. Podle něj se nejednalo o klasický kořistnický nájezd, ale o 

jakousi formu odvety. Zachované dopisy Childeberta II. dokazují dobré osobní vztahy 

s Hermenegildem i jeho synem Athanagildem, který u císařského dvora v Konstantinopoli 

diplomaticky zastupoval francké zájmy.  

 

4.3. Konverze ke katolictví 
 

Celé 6. století bylo podle L. G. Morena dobou systémového rozkvětu katolické 

církve a tmelení její hierarchie. V přímém kontrastu se soběstačností a efektivní a pevnou 

strukturou katolické církve se podle něho ještě ostřeji vyjevuje nestabilita a celková slabost 

centrální moci, která podle tohoto autora umožnila katolické církvi v klidu se 

reorganizovat a prosperovat.117 

 

V roce 586 na trůn usednul král Reccared, který od svého otce Leovigilda převzal 

politicky sjednocený a zesílený stát, ale i nedořešené náboženské problémy. Nový 

panovník bezprostředně navázal na otcovo sjednocovací úsilí, avšak vydal se jinou cestou. 

Již v roce 587 konvertoval ke katolicismu a i u něho jsou v tomto kroku zřetelnější silné 

politické zájmy než vnitřní pohnutky k obratu v náboženském vyznání. Další dva roky se 

                                                      
115 Collins, R.: Mérida and Toledo: 550-585, in ed. James, E.: Visigothic Spain: New Approaches, Oxford 
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pak Reccared cílevědomě připravoval k počinu, který již zjevně překračoval rámec 

osobního vyznání. Těmto dvěma letům většinou historikové nepřikládají žádný větší 

význam. O to zajímavější je pohled E. A. Thompsona, který podobně jako P. Heather 

nepodceňuje ariánskou reakci po Reccaredově konverzi roku 587 a navíc připomíná, že 

vedle otevřené rebelie musel Reccared čelit dvěma spiknutím s úmyslem ho zavraždit.118  

V roce 589 byl svolán III. toledský koncil, kde byl za účasti ariánských biskupů a 

dalších významných osobností slavnostně vyhlášen katolicismus jako oficiální forma 

vyznání křesťanské víry ve vizigótském státě. Tento akt se stal mezníkem nejen 

v náboženských, ale i v politických dějinách království a nesmírně posílil mocenský vliv 

katolické církve v jeho dalším vývoji. Koncil, obdobně jako při Leovigildově pokusu o 

masovou konverzi k ariánství, upustil od povinnosti opětovného křtu „nových“  katolíků, 

čímž otevřel stavidla pro rychlou a masovou konverzi ke katolicismu.  

 

Z hlediska náboženské věrouky neexistovalo mezi ariány a katolíky mnoho 

nepřekonatelných rozdílů, zvláště poté, co byla na ariánském synodu konaném roku 580 

v Toledu uznána věčnost a rovnost Syna Božího. Přestože sama Svatá trojice jako taková 

ariány uznána nebyla, jednalo se o krok, který umožnil akceptovatelnost ariánského učení i 

u katolického episkopátu. V úvahu se také musí vzít, že už tak početně slabá vizigótská 

ariánská komunita začala přecházet ke katolicismu od šedesátých let 6. století. Podle R. 

Collinse nemáme k dispozici téměř žádné konkrétní informace týkající se jejich počtu nebo 

jejich způsobu prezentace náboženství. Jedním z mála doložených faktů ale je, že obě 

církve vedle sebe koexistovaly i ve velkých městech, kde měly nejvyšší zastoupení 

v podobě biskupů.119 Zřejmě v důsledku kulturního vlivu hispanořímské většiny i vlivem 

smíšených manželství však „začala ariánská sounáležitost spontánně slábnout“.120  

Většina historiků se shoduje na tom, že konverze proběhla nad očekávání rychle a 

relativně bezproblémově. Velmi výstižně celý proces popisuje J. Orlandis: „P řijetí 

zkonvertovaných Vizigótů katolickou církví se událo bez větších obtíží. Překřtění nebylo 

vyžadováno, už proto, že bylo katolickou doktrínou odmítáno; novým věřícím postačovalo 

biřmování a udělení posvěcení vkládáním rukou. Také ariánský klérus byl do katolické 
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hierarchie začleněn v hodnostech, které jeho členové zastávali v zaniknuvší ariánské církvi 

-  podmínkou však bylo dodržování katolické disciplíny, zejména pak celibátu. Nicméně 

nezbytné bylo zrušení platnosti veškerých ariánských vysvěcení, která byla nahrazena 

udělením nového svěcení. Tyto normy se nalézají v kánonech III. toledského koncilu a II. 

koncilu v Zaragoze (592).“121  

 

Pro budoucnost se stalo jistě zásadním faktorem, že ariánská církev se III. 

toledským koncilem de iure sloučila s církví katolickou. Přesto ale nebyl přechod ke 

katolicismu patrně tak snadný, jak by se mohlo zdát z citace J. Orlandise. „N ěkdy se tvrdí, 

že konverze Gótů proběhla poměrně bezbolestně, ale čtyři revolty ve dvou letech naznačují 

něco jiného.“ 122 P. Heather tak narušuje představu zcela bezbolestného průběhu konverze 

a poukazuje na to, že hybateli revolt, které ji bezprostředně provázely, byli povětšinou 

představitelé ariánského kléru.123 Rovněž E. A. Thompson upozorňuje například na 

problémy spojené s důsledným uplatňováním celibátu, neboť u ariánského kléru bylo 

běžné mít manželku. Ariánští kněží se museli svých chotí zříci, jinak byli v rámci nové 

jednotné církve degradováni.124 

 

Reccared byl tedy prvním katolickým králem na vizigótském trůnu. Mnohem 

významnější než sama tato symbolická skutečnost je, že od tohoto okamžiku se katolická 

církev stala plnoprávným mocenským partnerem králů i světské šlechty. Reccaredovou 

konverzí začala zlatá doba katolických biskupů nejen na poli kulturním, ale i politickém a 

ekonomickém. Biskupové se stále více prosazovali ve funkcích městských soudců 

(defensor) a dohlížitelů nad městskými pokladnicemi (numerarius). V praxi se biskupové 

stali dokonce jakýmisi supervizory nad laickými soudci. Kromě toho bylo biskupům 

oficiálně svěřeno dohlížet nad židovskými konvertity, stejně jako soudit prohřešky 

jakéhokoliv jednotlivce proti obecně uznávané morálce či samotné katolické víře. 
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Během druhé poloviny 7. století již byl episkopát silnou, samostatnou a na rozdíl od 

laické šlechty i konsolidovanou politickou silou. Už prostý fakt, že se biskupové společně 

s aristokracií podíleli na volbě krále, jim zabezpečoval dostatečnou pozornost kandidáta na 

trůn, která se projevovala povolováním zakládání kostelů nebo přímou donací již 

existujícím kostelům. Na druhou stranu, ale král očekával od biskupů věrnost a nezřídka 

také politickou službu. Pokud ale byly královy nároky episkopátem shledány jako přílišné, 

ztratil panovník nejen jednoho spojence či jednu mocenskou skupinu jako v případě 

neshod s vizigótskými magnáty, ale podporu církve jako celku.  

 

Pokud panovník přišel o oporu v církvi, či dokonce došlo i ke ztrátě pouhé tolerance 

ze strany episkopátu, jednalo se většinou o fatální situaci pro krále, která mohla vést i 

k jeho konci, jak to příkladně dokládá osud jinak jednoho z nejsuverénnějších vizigótských 

monarchů – krále Wamby. Ostatně na příkladech dalších panovníků, Erviga a Egicy, je 

dobře vidět, že královská moc v pozdním vizigótském království byla ve velké míře 

podvázaná obavami panovníků ze ztráty podpory episkopátu. V tomto ohledu je zajímavé, 

jak rozdílně až protichůdně hodnotí například osobu krále Egicy španělští a ostatní 

historikové. Španělskými historiky je hodnocen převážně jako silná osobnost a schopný 

vládce, zatímco historici, jako R. Collins, ale například i J. Kincl, vidí v Egicovi jen 

dalšího z řady králů, kteří se nemohli obejít bez stále významnější politické pomoci 

katolické církve.125 

     

Ruku v ruce s krizí prorůstající všechny sféry života společnosti dochází v druhé 

polovině 7. století k projevům značného úpadku církevní morálky. Lze ocenit skutečnost, 

že tam kde se ostatní autoři (zvláště Moreno nebo Orlandis) zdržují komentovat tento 

fenomén, E. A. Thompson věnuje prostor konkrétním příkladům a zákonodárným reakcím. 

„XI. toledský koncil se také zabýval případy biskupů, kteří svedli vdovy, dcery, neteře či 

jiné příbuzné magnátů. Tito biskupové byli sesazeni ze svých funkcí, vyhnáni do exilu a 

exkomunikováni až do doby, kdy ulehnou na smrtelnou postel. Toto byl také trest pro 

biskupy, kteří úmyslně a úkladně zavraždili nebo poranili ženy nebo dívky z vyšších 

kruhů.“ 126 Přestože Thompson kritizuje obecně špatnou morálku kléru, nezapomíná 
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podotknout, že „ani biskupové, ani kněží či nižší duchovní nebyli ve Španělsku horší než 

v Itálii nebo jakékoliv jiné zemi.“127  

 

Hovoříme-li o značné moci katolické církve v toledském království, měli bychom 

se logicky alespoň dotknout vztahů vizigótského kléru s papežským stolcem. Podle 

J. Orlandise nebyly vztahy mezi Římem a Hispánií dostatečně rozvinuté a v průběhu 

7. století měly tendenci se vyostřovat. „Rozkvět španělské církve, niterně spojené 

s vizigótskou katolickou monarchií, přesto však se svou vlastní silnou vitalitou, byl 

demonstrován v koncilní aktivitě a vrůstající centralizaci, která vyvrcholila ustanovením 

primaství v Toledu. Za těchto okolností se nevyhnutelně, mezi římským pontifikátem a 

španělským episkopátem, objevila podezření a nedorozumění.“ 128  

 

Orlandis poukazuje na dva významné incidenty. První byl motivovaný 

překvapujícím pokáráním španělských biskupů papežem Řehořem I., které našlo odezvu v 

kategorickém odmítnutí ze strany Braulia ze Zaragozy, který tak roku 638 učinil jménem 

všech biskupů. Druhý spor se udál o 45 let později a vyvolal ho negativní ohlas díla 

„Apologético“ u papežské kurie. Dílo bylo sepsané primasem Juliánem z Toleda a bylo do 

Říma posláno společně se španělskou adhezí k aktům III. Konstantinopolského koncilu, 

kde byly formulovány dvě podstaty Ježíše Krista. Sám Orlandis však poznamenává, že 

nelze přeceňovat dosah těchto dvou událostí a vyvozovat z těchto dvou incidentů závěr, že 

v určitých dobách se vizigótská církev ocitala v situaci hrozící rozkolem s římským 

pontifikátem, by bylo přehnané a historicky nepřesné. 

 

J. N. Hillgarth, který se přímo odkazuje na práce J. Orlandise a navazuje i na jeho 

badatelské výsledky, zdůrazňuje soběstačnost španělské církve a mnohem důrazněji než 

Orlandis poukazuje na její nezávislost na papežích. „Hierarchie španělské církve se vztahy 

s pontifikátem zaobírala pouze nárazově a ne vždy v přátelské rovině. Pontifikát byl 

španělskou církví často považován, a to oprávněně, za příliš ovlivněný Byzancí. Bohatá 

španělská liturgie, zákonodárství a církevní koncily se stěží zdají být zasaženy soudobým 

                                                      
127 Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa, s. 345 
 
128  Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 320 
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vlivem ze zahraničí. Od osmdesátých  let 7. století byla španělská církev formálně řízena 

jediným vzorem – toledským.“129    

   

4.4. Kláštery a ekonomická síla církve  
 

Je namístě připomenout, že zvláště po Reccaredově konverzi se katolická církev 

stala plnohodnotným partnerem králi a šlechtě nikoli jen na poli politickém, ale i 

v ekonomickém životě království. V prvé řadě byla církev jedním z největších 

velkostatkářů a vlastnila nejvíce statků ve státě. Církev velmi efektivně využívala 

některých právních výsad, které jí plynuly z aplikace vlastního kanonického práva.130 

Ekonomicky těžila zvláště z vlastnictví otroků, ale i z pevnějších vazeb k propuštěným 

otrokům. Například J. Kincl i L. G. Moreno poukazují na to, že pokud církevní 

propuštěnec vstoupil do manželského sňatku se svobodnou osobou, měla církev nárok na 

jejich majetek; toto právo se dokonce vztahovalo i na případné potomky z tohoto 

manželství vzešlé.131 O tom, že se nejednalo o pouhou formální ručitelskou vazbu, svědčí 

fakt, že roku 675 král Wamba tuto praxi královským zákonem zakázal.    

 

V katolické vizigótské církvi probíhal s proměnlivou intenzitou rovněž vnitřní boj 

o charakter biskupského úřadu. Základním problémem, který se objevoval už na sklonku 

6. století, byla rašící simonie. Biskupové se rovněž necítili být za každých okolností vázáni 

ekonomickou zodpovědností k církvi a často docházelo k určitému druhu zpronevěřování 

církevního majetku. Zvláště cestou biskupských odkazů na smrtelném loži, přicházela 

církev o nemalý majetek. Stávalo se, že biskup před smrtí věnoval řadě otroků svobodu, 

s čímž pochopitelně ostatní členové náboženské organizace nesouhlasili, neboť v tomto 

aktu právem viděli oslabování dlouhodobé ekonomické prosperity církve. Vzhledem 

k tomu, že církev měla omezený přísun otrocké pracovní síly, navíc značně 

nepředvídatelný (například osoba, případně celá rodina, které byl poskytnut azyl, se stávala 

                                                      
129 Hillgarth, J. N.: The Visigoths in History and Legend, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 
2009, s. 17 
 
130 Církev měla pro klér a ostatní osoby spjaté s církví osoby vlastní právo kanonické. Na druhé straně mohl 
právní výnos církevní synody zavazovat i osoby světské, ale jen výjimečně a s výslovným souhlasem krále. 
 
131 Kincl, J.: Studie o otrocích, kolónech a propuštěncích ve vizigótském státě 5.-8. století, s. 93,  Moreno, L. 
G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 235 
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zpravidla doživotně otrokem, sloužícím v daném kostele), byl tento, můžeme věřit, že 

veskrze morální čin biskupův, církví vnímán jako značně nezodpovědný akt dobré vůle.132  

 

Důležitou úlohu v politických dějinách Vizigótů sehrával klášterní život a 

katedrální školy. Tomuto tématu se zvláště věnuje španělský historik L. G. Moreno. Na 

zakládání četných bazilik a především klášterů si potrpěla sama šlechta, která očekávala, že 

se jí vložená investice bohatě vrátí. Na VI. toledském koncilu bylo kodifikováno vymezení 

vlivu episkopátu na chod kláštera. V zásadě mohl biskup jmenovat představeného a dále 

mohl zasáhnout jen v případě prokázaného morálního úpadku mnišstva. Tento koncil tak 

podle Morena jen potvrdil již fungující silně aristokratický charakter klášterního hnutí.133  

 

Mocní šlechtici si oblíbili zakládání klášterů nejen z důvodů ekonomických, ale 

také z politických pohnutek. Kláštery nebyly jen velmi vděčným nemovitým majetkem, ale 

byly navíc chráněny před královskou konfiskací, dědičným dělením a v neposlední řadě se 

těšily respektu vesnického lidu. Častým jevem podle Morena bylo, že se takový šlechtic 

stal opatem v klášteře, který mu neformálně patřil. V takovém případě mu to ve výsledku 

také zajistilo patřičné mocenské postavení v samotné církevní hierarchii.134 

 

Do klášterů byli ve velkých počtech přijímáni i otroci, kteří zde měli právo 

doživotně žít jako mniši, zabývající se ale přednostně zemědělstvím. Podobně měli 

možnost vstupovat do služeb kláštera i rodiny s dětmi, které měly právo žít v klášteře i po 

smrti svých rodičů. Takto po celé Hispánii vznikaly zcela jedinečné klášterní komunity 

beroucí si za vzor pravidla „Regula Monastica Communis”, napsané zakladatelem mnoha 

takových klášterů Fructuosem de Bragou, který působil v Galicii.135 

 

Spor o kontrolu bazilik a kostelů byl zásadním konfliktním bodem mezi laickou 

šlechtou a církví. Podle vizigótského práva kanonického spadal kostel pod patronát jeho 

zakladatele, který byl tedy i jeho praktickým správcem (materiálním), zcela nezávislým na 

církevní hierarchii. Episkopát si ale záležitost vykládal jinak – podle katolické doktríny 

                                                      
132 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 235 
 
133 Tamtéž, s. 360 
 
134 Tamtéž, s. 362 
 
135 Tamtéž, s. 363 
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jsou veškeré kostely i venkovské baziliky podřízené místní přináležející autoritě, tedy 

biskupovi. Tyto často vedené spory bývaly většinou (zvláště pak na základě závěrů 

přijatých IV. a IX. generálním koncilem, které se této otázce věnovaly) rozhodnuty ve 

prospěch patrona, tedy laické šlechty. Byl to zvláště Chindaswinth, ale i Wamba nebo 

Egica, kteří podporovali pozici patrona, vycházeje tak vstříc svým fideles. Nešlo přitom o 

zanedbatelný majetek. Ve vizigótském království bylo, zvláště u majetných vdov, běžným 

zvykem odkazovat kostelu část jmění.   

 

Z hagiografických pramenů, které potvrdily archeologické nálezy, rovněž víme, že 

značné bohatství akumulovaly městské kostely, a to především z darů šlechty a králů. 

Zprávy z koncilů dokládají, že se v každém městském kostele nacházely cenné kultovní 

předměty. Hagiografické prameny také zmiňují případy, kdy biskupové část kostelních 

majetků rozdávali mezi chudé. K tomuto jevu L. G. Moreno poznamenává: „… ve všech 

klášterech, ať už městských či venkovských, byla přímá distribuce konzumních prostředků 

mezi potřebné běžnou záležitostí.“136 

 

Závěrem ještě poznamenejme, že vedle hospodářského života měly kostely a 

kláštery mimořádný význam kulturní. Centra vyšší kultury se vytvářela kolem katedrálních 

škol, které byly většinou vedeny vůdčí intelektuální osobností a jejich úroveň i zaměření se 

odvíjelo právě od této osobnosti. Mezi nejvýznamnější školy spjaté s významnými 

postavami, které působily v čele těchto škol, patří škola v Palencii a biskup Conancio, 

který zde působil v letech 609-639, škola v Zaragoze v době biskupa Braulia (631-651), 

Sevillská škola pod vedením sv. Isidora a katedrální škola v Toledu za působení Juliána 

v letech 680- 690.137  

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                      
136 Tamtéž, s. 280 
 
137 Tamtéž, s. 368 
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5. Židé ve vizigótské Hispánii 
 

5.1. Od pluralismu k násilné konverzi  
 

Židé tvořili po celou dobu trvání vizigótského království poměrně významnou 

složku jeho obyvatelstva. V průběhu dějin vizigótského státu, zvláště pak po konverzi 

Vizigótů ke katolicismu na sklonku 6. století, nabývala problematika židovské menšiny 

nových dimenzí, a to nejen v rovině náboženské, ale i společenské a politické. 

   

Ožehavých problémů spjatých s postavením židovské obce zvláště v pozdním 

vizigótském království je více, než se na první pohled může zdát. Nejde jen o absenci 

přesvědčivé odpovědi na otázku, proč vůbec docházelo ve vizigótském státu k tak tvrdému 

a neúprosnému pronásledování židů, se kterým se lze obtížně setkat jinde v té době, a to 

ani později ve středověku, ale jde i o samotný způsob, jakým je ona perzekuce předkládána 

v moderní  historické literatuře. Autoři, kteří se specializují na dějiny toledského 

království, nepodávají uspokojivý výklad důvodů i skutečné praxe židovské perzekuce. 

Moreno či Orlandis v tomto směru neposkytují žádné nové konkrétní informace a židovské 

problematice se věnují, oproti jiným tématům, snad až příliš okrajově. Anglický badatel 

R. Collins se ve své stěžejní práci Visigothic Spain. 409-711 nezabývá židovskou 

problematikou vůbec, a opomíjí tak, dle mého názoru, jeden z klíčových aspektů vývoje 

vizigótského státu. 

 

Paradoxně můžeme někdy získat  lepší představu o reálných projevech vizigótského 

antijudaismu spíše díky autorům, pro něž jsou dějiny vizigótského království v Hispánii 

jen součástí jejich širšího badatelského zájmu nebo pouze kontextem pro studium velmi 

specifické problematiky. Aniž by se systematicky věnovali židovské problematice, snaží se 

přiblížit dobové reálie na konkrétních příkladech neúprosné perzekuce židů.138 Specialisté 

na toledské království často akcentují především ekonomická omezení, způsoby dozírání 

nad správným průběhem jejich konverze a další opatření, která tvrdě regulovala život židů. 

V jejich objektivním a hodnotném výkladu je ale poněkud rozptýlena pozornost od největší 

                                                      
138 Jako příklad uveďme J. Bednaříkovou, která ve své knize Stěhování národů připomíná v pasáži o pozdně 
vizigótských králích Recceswinthův zákon z roku 654, jenž ustanovuje,  “... že židé, kteří odpadli od jednou 
přijaté křesťanské víry, mají být ukamenováni či upáleni za živa.“ (Bednaříková, J.: Stěhování národů,  
s. 112) 
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hrozby, která nad židy žijícími v toledském království visela a která byla povýtce 

existenční. Můžeme samozřejmě společně se španělskými historiky řadit mezi 

nejzávažnější způsoby perzekuce židů ze strany Toleda zákaz zámořského obchodu (král 

Reccared) či Sisebutův zákon z roku 612 zakazující židům vlastnit židovské otroky, ale jen 

těžko pak můžeme opominout drastické zákony z dob králů, jako byl Sisenand (zákon o 

odnímání dětí z roku 633) či v poznámce zmíněný Recceswinth. Je namístě zdůraznit, že 

tyto zákony útočily na samu existenci židů, a dát tomuto aspektu při výkladu vizigótských 

dějin větší váhu, než jí přikládají mnozí moderní historici. 

 

Složení obyvatelstva ve vizigótské Hispánii bylo velmi pestré a nebylo zcela 

homogenní ani uvnitř dvou základních etnik. V textech se někdy objevuje pojem „Gothi et 

romani“, který má ve zjednodušené podobě zahrnout veškeré obyvatelstvo v Hispánii. Ve 

skutečnosti však v tehdejší společnosti existovaly významné menšiny, které lze jen obtížně 

vnímat jako organickou součást uvedených etnik. Několik století vlády Říma mělo sice 

silný unifikující společenský i kulturní vliv na formování hispanořímského obyvatelstva, 

v mnoha oblastech si ale zachovaly svou vlastní identitu i mnohé původní kmeny, které si 

díky geografické izolaci zachovaly i autonomní kulturu a způsob života. Početně velmi 

silně byly v Hispánii zastoupeny i skupiny obyvatel ze severní Afriky, tedy z oblasti, která 

již z římských dob byla připoutána všestrannými vztahy s Pyrenejským poloostrovem. 

Množství archeologických i jiných památek v Hispánii přesvědčivě dokládá přítomnost 

dalších národů – například Řeků, Syřanů či Egypťanů. 

 

Velmi významné postavení ve vizigótském království měli židé. Mnozí Židé přišli 

do Hispánie z východu již během římského období, k židovské komunitě se však hlásili i 

lidé hispánského původu, kteří konvertovali k judaismu.139 Židovská populace se 

soustřeďovala zvláště ve velkých městech (nejvýznamnějším bylo Toledo), která jim 

umožňovala věnovat se své hlavní činnosti, kterou byl obchod. Dá se říci, že po celé 

„ariánské“ období vizigótského království židovská menšina nestrádala a nebyla vnímána 

jako nepřátelská entita.140  

 
                                                      
 
139 I po masové konverzi ke katolicismu za krále Reccareda zůstávali členy tradičních židovských komunit i 
mnozí pokřtění Židé.  
 
140 „ Baskové byli jediným národem na Hispánském poloostrově, který Vizigóti skutečně považovali za 
nepřátelský národ.“ Viz Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 186 
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V Alarichově breviáři sice nalezneme zákon zakazující židům vlastnit křesťanského 

otroka, ale například historik Thompson mu nepřikládá žádný význam. Podle něj se 

jednalo o čistě mechanicky převzatý románský zákon, který se v praxi neuplatňoval. 

Thompson považuje tento zákon za „mrtvý“ a své tvrzení dokládá skutečností, že v něm 

není určená jakákoliv sankce.141 V otázce postavení židů v toledském království zastává 

Thompson názor, že v 6. století byli Gótové k židům tolerantní, což ostře kontrastuje se 

situací ve století následujícím. Thompson vyzvedává příklad katolického biskupa Masony 

z Méridy, který založil hospic, kam měli přístup chudí bez ohledu na vyznání. Skutečnost, 

že Masona byl Vizigót, který ke katolicismu konvertoval ještě před III. toledským 

koncilem, sice Thompson dále nerozvádí, nicméně i ve světle jeho jiných poznámek (viz 

Alarichův „protižidovský“ zákon), vzniká ve čtenáři dojem, že protižidovské tendence 

připisuje na vrub románské populaci.  

 

Politický i náboženský problém a obrat ve vztahu k židovské menšině nastal 

v království až s konverzí ke katolicismu. Znamenala jednak skutečný a definitivní příklon 

k římské, případně byzantské, právní a kulturní tradici,142 jednak postupné přijetí 

inovované katolicko-gótské identity hispano-římskou většinou.143 Naopak tímto 

okamžikem začala být židovská menšina viděna jako nežádoucí. „…konverze Vizigótů, 

která znamenala konec náboženské plurality, zapříčinila, že od konce 6. století byli židé 

jedinou výjimkou z katolické jednoty poddaných obyvatel. Katolická jednota byla 

považována za nejvyšší ideál, a to jak z náboženského, tak i politického hlediska. Touha 

učinit tento ideál realitou dala vzniknout vážnému problému ve vztahu s židovskou 

menšinou.144  

 

O pronásledování židů můžeme reálně hovořit od III. toledského koncilu, na němž 

se biskupové i královská moc shodli na konkrétních opatřeních, která výrazně ztížila život 

židovské menšiny. Omezení se týkala osobního života (nucené pokřtění dětí ze smíšených 

manželství), obchodu (židé nesměli nakupovat křesťanské otroky pro vlastní účely) i 

                                                      
141 Viz Thompson, E. A.: Los Godos en Espaňa,  s. 69 
 
142  Todd, M.: Germáni, s. 159 a 165 
 
143 Během první poloviny 7. století se výraz „gothi“ začal vztahovat na celou šlechtickou třídu, tedy i na její 
hispanořímské příslušníky. Doba, kdy tento termín s sebou nesl jasnou etnickou vyhraněnost, tedy skončila.  
Viz Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 236 
 
144 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 305 
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veřejného života (zamezení přístupu k veřejným funkcím). „Druhý Reccaredův zákon (LV 

XII, 2, 12) tvoří první článek řetězu později tak hojné a smutně proslulé protižidovské 

legislativy vizigótské. Zakazuje židům nabývat křesťanské otroky, přísnou sankcí hrozí 

všem, kdo by se pokusili nesvobodné křesťany obrátit na židovskou víru, a nakonec 

sankcionuje, aby otroci, kteří odmítnou stát se židy, byli svobodnými lidmi.“ 145 

 

Přestože Reccared začal uplatňovat tyto restriktivní zákony, není podle většiny 

autorů považován za horlivého pronásledovatele židovské menšiny. Mnohem důsledněji si 

počínal v protižidovské politice, která však, jak se později ukázalo, byla ve svých 

důsledcích i jedním z hlavních dezintegračních faktorů vizigótského království, král 

Sisebut, který se rozhodnul pro násilné obracení židů na křesťanskou víru. Mnoho židů tak 

přinutil k útěku do franckého království, aby se vyhnuli nucenému pokřtění.146 „Na 

počátku … problému byla nucená konverze židů během vlády krále Sisebuta (612-621). 

Zdá se, že tento monarcha postavil židovské obyvatelstvo před volbu konverze nebo 

vyhnání ze země, a ačkoliv snad až tisíce židů emigrovalo do franckého sousedství, většina 

zůstala ve Španělsku a přijala nucený křest. Výsledkem byl logicky vznik nové třídy 

formálních křesťanů, kteří srdcem zůstali ve své víře a dál skrytě praktikovali rituály 

židovské věrouky.“147 

 

Tvrdá opatření proti židům se ale nevztahovala zdaleka jenom k otázce 

náboženského vyznání. Židé byli nuceni prodat své křesťanské otroky pod hrozbou 

konfiskace svého majetku a naopak mohli sami upadnout do otroctví, pakliže by se po své 

konverzi ke křesťanství rozhodli navrátit k judaismu. Podle Kincla dal král Sisebut de facto 

svobodu všem křesťanským otrokům sloužícím židovským pánům.148  K praktickému 

dosahu tohoto činu však poznamenává: „Generální sankce zákona LV XII, 2, 14 sice 

vyžadovala, aby do 1. července r. 612 nebyl žádný křesťan podroben židovi (židovi hrozila 

konfiskace poloviny majetku a ztráta nároku na závislého člověka i jeho pekulium), její 

efekt byl však více než problematický. S křesťanskými otroky židů se znovu a znovu 
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setkáváme i v mladším zákonodárství vizigótských králů.“ 149 

 

Mnohé nasvědčuje tomu, že hlavním strůjcem protižidovské politiky byl sám 

Sisebut a že část katolické církve k ní měla výhrady. Na IV. toledském koncilu sice 

biskupové podrobili násilnou politiku zbožného krále Sisebuta kritice, na samém faktu 

uskutečněné konverze a postavení židů, jak dokládá Collins, nic nezměnili. „Biskupové 

rozhodně neschválili jednu ze Sisebutových politických iniciativ… byla jí nucená konverze 

židů, započatá počátkem jeho (Sisebutovy) vlády… Prostředky a důsledky odvracení této 

politiky byly biskupy diskutovány na prvním následném generálním koncilu vizigótské 

církve – IV. toledském koncilu. Ačkoliv zde byla nucená konverze bezvýhradně 

zkritizována, nebylo těm, kteří byli donuceni stát se křesťany, dovoleno vrátit se 

k judaismu, protože přijali svátost křtu, který byl nezrušitelný.“150 

 

5.2. Zostřování protižidovské politiky 
 

Dalším mezníkem, který výrazně zhoršil již tak špatné postavení židů ve 

vizigótském království, byla politika krále Chintily, jenž roku 638 svolal VI. toledský 

koncil. Na tomto koncilu byla přijata doktrína, která předčila svou razancí i politiku 

Sisebuta. Ambicí Chintily bylo zcela skoncovat s židovskou vírou a přinutit násilím židy, 

aby opustili i svůj životní styl, své slavnosti a rituály. Požadoval zákaz pobytu lidem 

jakéhokoliv jiného náboženství než katolického křesťanství. Jednalo se tak prakticky o 

první jasnou hrozbu vysídlení židů z Iberského poloostrova.151 Došlo tím k zjevnému 

posunu ve srovnání se závěry IV. toledského koncilu, který sice stvrdil konverzi židů, ale 

v určité míře odmítnul její násilné metody.  

 

Podle Morena byly v této době protižidovské tendence ve vizigótském státě již 

hluboce zakořeněné, a to nezávisle na jednotlivých konkrétních panovnících či rostoucí 

averzi katolického kléru vůči této minoritě. O této skutečnosti podle něho svědčí i 

slavnostní přísaha vizigótských králů, která následovala po jejich volbě. Od roku 638 v ní 
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byl explicitně zakotven slib „boje proti judaismu“.152 Odůvodněně se lze domnívat, že 

aktivní antisemitismus se zvyšoval úměrně s rostoucí politickou mocí katolické církve. 

Nepřímým důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že protižidovská opatření byla stálým 

tématem církevních koncilů. O poznání liknavější počínání lze sledovat v oblasti světské 

legislativy, kde bylo od konce vlády Sisebuta až po nastoupení Recceswintha přijímáno 

velmi málo protižidovských norem. J. Kincl poukazuje na to, že například v početných 

konstitucích krále Chindaswintha nacházíme jen jedinou protižidovskou normu.153    

 

Pokračovateli neúprosné protižidovské politiky byli v dalším období zejména 

králové Recceswinth a Ervig. Jestliže se Sisebut a Chintila snažili silou přivést židy ke 

„skutečné“ víře, Recceswinth se je ani tolik nesnaží křtít, ale o to důsledněji bojuje proti 

všem formám židovského života. Byl to on, kdo slovy J. Kincla „napravil reputaci v očích 

katolického duchovenstva“.154 Množstvím norem omezuje židy v nejrůznějších sférách 

života a nutí je přistoupit na katolickou víru. Ve vztazích ke křesťanům (bez ohledu na to, 

zda k svobodným či otrokům) je židům normativně obecně přisouzeno podřízené a 

bezprávní postavení. Protižidovské zákonodárství spojené s tvrdými sankcemi bylo podle 

Kincla i španělských historiků, jmenovitě Morena, nepochybně plodem těsné spolupráce 

Reccewintha s katolickým duchovenstvem. 

 

V této represivní politice pokračuje i Ervig, který však navíc stanovil všem židům 

pod hrozbou bičování, konfiskace majetku i vyhnanství striktní povinnost nechat se pokřtít. 

V Ervigově případě se J. Orlandis i L. G. Moreno shodují na tom, že tato silně antižidovská 

politika byla podnícena, či dokonce řízena, episkopátem v čele s Juliánem z Toleda, který 

byl, podle Morena, snad i díky svému původu (Julián byl potomkem židů, kteří 

konvertovali ke křesťanství), schopen silného fanatismu v boji proti této přežívající 

minoritě.155 J. Orlandis se snaží nepodávat Juliána v tak temném světle a Ervigovu politiku, 

podněcovanou metropolitou Juliánem, vysvětluje královou touhou vládnout nábožensky 

sjednocenému království.156 Neblahou roli Juliánovi z Toleda však připisuje i Collins: „Na 
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trůn usedl (Ervig) říjnu roku 680, a již na počátku  ledna roku 681, kdy zasedl XII. toledský 

koncil, měl pro tento koncil připravenou sbírku 28 nových zákonů, které se bez výjimky 

zabývaly židovskou populací. To, že byly všechny tyto zákony připraveny Juliánem 

z Toleda, pro kterého se v tomto případě jednalo o předmět téměř fanatického zájmu, je 

vysoce pravděpodobné.“157 

 

Se zajímavým poznatkem přišel historik E. James, který se zabýval situací židů 

v Septimánii. Dochované historické texty dokládají, že situace v této provincii byla pro 

židy na konci 6. století nepříznivější než ve zbytku království. James poukazuje na to, že 

katoličtí biskupové počínaje rokem 589 uplatňovali vůči tamější židovské komunitě místní 

zákony, které byly tvrdší než ty toledské. V průběhu 7. století se však v důsledku tvrdé 

protižidovské centrální politiky situace dramaticky mění a toto srovnání vyznívá zcela 

opačně. James přichází s archeologickými svědectvími, která dokazují, že praktický život 

byl pro židy žijící v Septimánii zřejmě celkem únosný. James se doslova vyjádřil: „…v 

pozdním 7. století bylo Narbonne ve srovnání se Španělskem pro židy nebem na zemi.“158 

 

Protižidovská politika, která se začala zostřovat za Erviga, se za jeho nástupce 

Egicy dočkala další mohutné eskalace. J. Kincl spatřuje největšího pronásledovatele židů 

právě v králi Egicovi, přičemž důležitým motivem k jejich pronásledování měla být snaha 

zavděčit se katolické církvi, o kterou se tento monarcha politicky opíral. V situaci vnějšího 

ohrožení ze strany Arabů, přetrvávajících obav z potenciálního nebezpečí ze strany Franků 

a drolící se vnitřní konzistentnosti státu se Egica v souznění s klérem pokusil svést 

vnitropolitické problémy na jedinou příčinu – podvratnou činnost židů v zemi. „Židé byli 

obviněni, že konspirují s nepřátelskými Araby, a jejich perzekuce vyvrcholila. Na XVII. 

koncilu v Toledu (r. 694) bylo podle návrhu krále přijato usnesení (c. 8), které rozhodlo: 

protože se židé pokusili rozvrátit nejen katolickou církev, ale i celý vizigótský stát, je jim 

konfiskován veškerý majetek a sami se stávají otroky. Musí opustit svá bydliště a po celé 

zemi rozptýleni otročit trvale tomu, komu určí král. Křesťané, kteří od panovníka dostanou 

žida darem, se musí zavázat, že mu nedovolí výkon ritu nebo jiných zvyklostí a že židovské 

děti budou od 7 let odděleny od rodičů, dány na výchovu řádnému křesťanu a potom za 
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křesťany provdány nebo s křesťankami oženěni.“ 159 

 

Egica veřejně deklaroval židovskou konspiraci v univerzálním měřítku, 

s poukázáním na spolupráci hispánských židů s židy z celého středomoří (hlavně Afriky a 

Východu). Podle Orlandise nešlo jen o paranoiu nebo politickou kamufláž, nýbrž o 

informaci postavenou na reálném základě, přičemž poukazuje na resistenci a zvýšenou 

politickou aktivitu židů od Persie po severní Afriku, která probíhala koncem 7. století.  

 

Orlandis je toho názoru, že Egicovým cílem, který sledoval skrze perzekuci židů, 

bylo mimo jiné zamezení námořního obchodu mezi židy a jakýmikoliv jinými 

středomořskými komunitami. 160 Sledování všestranných ekonomických zájmů navzdory 

uplatňované protižidovské politice přesvědčivě dokládá stejný autor slovy: „Ekonomická 

síla hebrejských komunit byla velmi významná; dokazuje to již Egicův zájem v době 

nejkrutějších perzekucích o zajištění kontinuity výběru „židovského tributu“, speciální 

daně placené židy, které se královská pokladna v žádném případě nechtěla vzdát.“161 

 

Orlandis, který židovské problematice ve vizigótském království, oproti většině 

jiných autorů, věnuje relativně velkou pozornost, upozorňuje na důležitou skutečnost, že 

přes dlouholetou represivní politiku vůči židům si tato menšina svým způsobem udržela 

významnou společenskou moc (zvláště ekonomickou a obchodní) až do konce existence 

vizigótského království, a to i po tvrdých perzekučních opatřeních schválených XVII. 

toledským koncilem v roce 694. „Aplikace posledního protižidovského zákona zdánlivě 

slibovala vyřešení židovského problému, už proto, že znamenala zánik hebrejských 

komunit; historicky tomu tak ale nebylo. Neefektivnost těchto perzekučních opatření  - 

podle právních textů velmi přísných – je zřejmá již dle společenské síly udržené židovskými 

komunitami až do poslední hodiny vizigótského království. Tato společenská síla byla 

propůjčena islámským útočníkům, kteří ji také dokázali dobře využít.“162 

 

Orlandisův názor v jisté míře zastává i J. N. Hillgarth, který má za  pravděpodobné, 

že „Egicovo zotročení všech židovských komunit roku 694 muselo být po několika letech 
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jeho synem Witizou odvoláno.“163 Zároveň však dodává, že „… toto odvolání však těžko 

usmířilo zášť, kterou nevyhnutelně pociťovaly tyto komunity….“164  Shoda historiků panuje 

v tom, že letitý útlak židů, násilné obracení na křesťanskou víru a útoky na jejich kulturu a 

tradice vedly k tomu, že na konci vizigótského království uvítali arabské nájezdníky v roce 

711 jako své osvoboditele.165  

 

5.3. „Židovské spiknutí“ a arabská invaze 
 

O tom, že židé spolupracovali s Araby při dobývání Pyrenejského poloostrova, 

nepochybovala již starší španělská historiografie.166 Na rozdíl od výkladů moderních 

historiků byl ale postoj židů předkládán jako aktivní zosnování útoku Arabů. Lze uvěřit 

tomu, že židé, kteří koncem 7. století prchali před těžkou perzekucí ze Španělska 

do severní Afriky, poskytli Arabům dost informací o vizigótském království, které jim 

pomohly lépe se zorientovat ve vizigótských poměrech a bezesporu usnadnily vlastní 

invazi. Domněnku, že muslimové byli o situaci ve vizigótském království předem dobře 

informováni sdílí například Hillgarth, který nevylučuje ani možnost, že to bylo zásluhou 

legendární postavy hraběte Juliána.167 

 

Dobrá znalost poměrů však zdaleka nebyla rozhodující při dobyvačném tažení 

Arabů. Významnější byla skutečnost, že bleskurychlý tah arabského vojska byl podpořen 

loajalitou židů, kteří ve Španělsku ještě zůstali. K tvrzení, že židé aktivně participovali na 

muslimské conquistě se kloní i E. A. Thompson: „Existuje jedna pozdní tradice, která je 

ale dost pravděpodobná, podle které se muslimové, kteří přišli roku 711 do Gibraltaru, 

dočkali drahocenné podpory ze strany utlačovaných židů a v každém městě byli vítáni 

skupinou židů, která jim radostně nabízela pomoc.“168  
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Ať už ale nabyla loajalita židů k arabským dobyvatelům jakýchkoli rozměrů, 

nemůžeme ji vnímat jako zradu, ale spíše jako zoufalou snahu zachránit sebe sama před 

masivní a místy až fanaticky vedenou perzekucí ze strany vizigótských elit. Téma 

„židovského spiknutí“, které údajně přivedlo Araby do Evropy, je umělou a falešnou 

konstrukcí, která nebyla ve starší španělské historiografii podle autorova soudu dostatečně 

zavrhnuta, ba naopak byla ponechána jako jedna z možností vysvětlující zdánlivě 

nepochopitelnou lehkost, s jakou se Arabové poloostrova zmocnili. Jako mnohem reálnější 

faktor, který usnadnil dobyvatelské tažení, se ale například jeví okolnost, na kterou 

poukazuje J. Orlandis – totiž, že to byl široký chov koní v Baetice na jihu Španělska, který 

Arabům umožnil bleskově se zmocnit vizigótského království.169  

 

Z českých historiků připomíná prastaré téma „židovské zrady“ například G. V. 

Šarochová ve své stati věnované hispánským židům. Autorka upozorňuje na to, že legenda 

o židovské vině na ztrátě Hispánie Vizigóty nejen přežila, ale že motiv židovské zrady 

trvale utvářel a živil protižidovské nálady až v podstatě do novověku.170  Egicova obvinění, 

spojená s krutým pronásledováním židovské menšiny, která jako první ocejchovala židy 

jako konspirátory svržení vizigótské hegemonie na Iberském poloostrově, tedy i po mnoha 

staletích zpětně ospravedlňovala židovskou perzekuci, započatou ve skutečnosti králem 

Reccaredem o sto let dříve! Tato, uměle živená, frustrací vyvolaná demagogie, tak 

způsobila velmi smutný paradox. A to ten, že zatímco v době toledského království, byli 

židé stíháni především církví, a naopak u řady laických šlechticů nacházeli útočiště, v době 

reconquisty sklízeli nenávist napříč celou katolickou populací.     

 

Přestože moderní historiografie odmítá tezi o jakémsi židovském pozvání Arabů do 

Španělska, zůstává aktivní účast židů při obsazování Iberského poloostrova kontroverzním 

tématem dokonce i pro historiky zabývající se speciálně dějinami židovské diaspory. Na 

ukázku rozporného vnímání role židů během arabského útoku uveďme zcela protichůdné 

názory dvou uznávaných odborníků na židovské dějiny. S. Segert se jasně přiklání 

k názoru o přímé a aktivní účasti židů při arabské invazi: „Ještě předposlední 

z vizigótských králů, Egica, zostřil opatření proti násilně pokřtěným židům: museli na 
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veřejnosti dokazovat svůj odklon od židovství požíváním vepřového masa a křesťanskými 

modlitbami. Poslední vizigótský král, Witiza, sice patrně tato opatření proti židům odvolal, 

avšak to již bylo v době, kdy spolu s arabskými vojsky pronikaly ze severní Afriky na 

španělskou půdu i židovské oddíly, které jejich španělští souvěrci nadšeně vítali…“171 

 

Opačný názor zastává R. Chazan: „Židy, kteří ve vizigótském Španělsku zůstali, se 

vší pravděpodobností uvedlo v zoufalství, když zemi počátkem 8. století dobyli muslimové. 

Po celý středověk křesťanská tradice tvrdila, že židé vizigótského Španělska se s muslimy 

předem domluvili a ve skutečnosti je na poloostrov přivedli. Novodobé výzkumy nabízejí 

jiný obrázek – obrázek nespokojeností naplněných křesťanů, kteří vpád muslimů vítali. 

Židé se od boje mezi křesťany a muslimy drželi stranou. Obezřetnost zpravidla velí, aby se 

menšinová komunita tváří v tvář hrozbě nestavěla na stranu vládnoucí většiny, alespoň tak 

dlouho, dokud nelze odhadnout výsledek boje. Zdá se, že takový byl také postoj židů ve 

vizigótském Španělsku. Muslimy sice na poloostrov rozhodně nepřivedli, jakmile však měli 

muslimové úspěch téměř jistý, španělským židům nedělalo velké potíže s novými vládci 

spolupracovat.“172 

 

J. N Hillgarth k postoji židů během conquisty uvádí: „Zdá se pravděpodobné, že 

Egicovo zotročení všech židovských komunit roku 694 muselo být po několika letech jeho 

synem Witizou odvoláno. Toto odvolání však těžko usmířilo zášť, kterou nevyhnutelně 

pociťovaly tyto komunity, a výroky arabských zdrojů o kolaboraci židů s vetřelci v roce 711 

– zvláště o střežení množství dobytých měst – se zdají být vysoce věrohodné.“173 

 

A uveďme ještě stanovisko J. Orlandise, který svým lakonickým pohledem 

vystihuje typický postoj moderní historiografie k této problematice: „Týraná a podezíraná 

židovská menšina pocítila nesolidárnost, pokud ne nepřátelskost, ze strany toledského 

království, na jehož území žila. Přízeň židovské komunity patřila již před muslimskou invazí 

více Arabům než španělským Gótům. Postoj a chování židů během Tarikovy a Muzovy 

kampaně - podle islámských historiků – urychlilo zábor Iberského poloostrova.“174 

                                                      
171 Segert, S., Starověké dějiny Židů, nakladatelství Svoboda, Praha, 1995, s. 260-261. 
 
172 Chazan, R., Židé středověkého západního křesťanského světa, nakl.  Argo, Praha 2009, s. 99-100 
 
173 Hillgarth, J. N.: The Visigoths in History and Legend, s. 48-49 

 
174 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 126-127 
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6. Konec toledského království 

 

6.1. K příčinám zániku království 

 

Krizovým faktorům, které vedly k zániku vizigótského království, i arabské invazi, 

jež je spojena s jeho bezprostředním koncem, jsme se věnovali na mnoha místech již 

v předcházejícím textu. V závěrečné části práce se jen stručně a obecněji vracíme 

k odůvodnění, proč se Vizigóti nebyli schopni ubránit arabskému výboji. O celkové 

ochablosti jejich státu svědčí již fakt, že se ve skutečnosti nejednalo o masový arabský 

útok, ale spíše o pouhou vojenskou expedici na Iberský poloostrov. Podle R. Collinse mělo  

arabské vojsko sílu pouze přibližně dvou tisíc mužů. Právě tento autor přináší mnoho 

nových zajímavých závěrů, které se týkají této doby, a zároveň podrobuje kritice historické 

prameny: „Celkově musíme přijmout, že oba vlastním událostem vzdálené zdroje, jak 

arabský, tak asturský, přispívají pouze málem nebo vůbec ničím k správnému pochopení 

toho, co se skutečně stalo okolo roku 711…“ 175  

  

Obyvatelstvo toledského království čelilo v této době několika přírodním 

katastrofám. I díky tomu se stalo v minulých dobách tradicí vykládat zánik království jako 

odplatu boží. Ani J. Orlandis nepochybuje o tom, že mor, neúrody a hladomory měly 

největší podíl na úpadku království. „Neúrody v důsledku opakujících se pustošivých 

náletů kobylek a následné hladomory vedly k celkovému poklesu populace a výrazně 

oslabily Vizigóty před vpádem Arabů.“ 176 Orlandis také upozorňuje na úpadek kléru a 

demoralizaci přeživšího obyvatelstva. Dalším velkým problémem sociálního charakteru 

byl v poslední epoše vizigótského království nezadržitelný masový odchod rolnického 

obyvatelstva z panství jejich pánů. Tento jev pokračoval i v době arabské nadvlády.177 

 

Naopak jedním z faktorů zásadních pro soudržnost společnosti, který se naopak 

vyvíjel pozitivně, bylo přijetí gótské identity starou hispano-římskou elitou. Podle P. 

Heathera království ovládala koncem 7. století etnicky smíšená elita. Mnoho 

                                                      
175 Collins R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 138 
 
176 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 127-128, 216 
 
177 Tamtéž, s. 223 
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Hispanořímanů začalo používat gótská jména a elitní vládnoucí vrstva o sobě mluvila a 

považovala se za Góty.178 Pro potvrzení této teze uveďme, že podle R. Collinse se  v době 

po úspěšné arabské invazi v dobových dokumentech vyskytují převážně gótská jména, 

která převažují nad jmény latinskými, a to dokonce i na jihu Španělska. Jedná se o jeden 

z hlavních důkazů pro teorii, že původní Hispanořímané začali sebe sama považovat za 

Vizigóty.179 Na rozdíl od úspěšného splynutí vizigótské menšiny s většinou 

hispanořímskou, je, zvláště podle španělských autorů, naopak židovská otázka („La 

cuestión judía“) jedním z hlavních důvodů rozkladu a zhroucení vizigótského 

království.180  

 

R. Collins otevřeně polemizuje se španělskými autory, včetně těch moderních 

(jmenovitě s L. G. Morenem), o představě, že vizigótský stát byl na konci svých sil díky 

morálnímu úpadku a demoralizaci. Zavrhuje tento pohled jako archaický, zaviněný 

ahistorickým srovnáváním s katastrofickými událostmi moderních španělských dějin.181 

Collins považuje zkázu vizigótského státu za nahodilost, nikoliv za přímý důsledek špatné 

správy státu nebo za katastrofu způsobenou řetězcem sociálních, klimatických a 

politických krizí, jak to vidí většina ostatních badatelů. Na tomto místě nejlépe poslouží 

k vyjádření tohoto pohledu delší přímá citace britského autora: „…historie vizigótského 

království se jeví jako příběh oligarchie bohatých rodin využívajících světských i 

duchovních úřadů, snažící se udržet monarchistický způsob vlády na bázi výkonného, ale 

nedědičného královského stolce, udržujíc zároveň rovnováhu uvnitř vlastní mocenské 

vrstvy. Jejich neštěstím (myšleny ony nejmocnější rodiny) bylo, že nad těmito procesy 

ztratily dočasně kontrolu v době, kdy na jižní hranici království čekala, připravena 

k úderu, smrtící hrozba pro existenci politického systému vizigótského království jako 

takového…“182 „Celkově je těžké ubránit se dojmu, že se gótská vládnoucí třída - malá 

vojensko-aristokratická skupina, jakási špička celého zbytku civilní populace - na konci 

                                                      
178 Heather, P.: Gótové, s. 293 
 
179 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 243 
 
180 Viz např.:  Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 304 
 
181 Pravdou je, že se Moreno v pozdějších studiích (včetně jeho stěžejní publikace, z které vychází autor) drží 
mnohem střízlivějších závěrů, a to i oproti svému kolegovi J. Orlandisovi. Collinse lze chápat tak, že se 
vymezuje více vůči staršímu přístupu k látce jako takovému, nikoliv vůči konkrétním autorům. 
 
182 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 115 
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historie jejího království, stejně tak jako na jejím počátku, i přes tu nejlepší snahu církve, 

starala jen nepatrně o to, zda přežije či nikoliv.“ 183 

Pokud jde o vlastní vojenskou akci Arabů, je pravdou, že arabský vojevůdce Tárik, 

dobře obeznámený se situací v království, vytáhl rovnou proti Toledu, aniž by se čímkoliv 

nechal zdržovat. Bleskurychlá ofenzíva měla bezesporu zásadní vliv na psychiku obránců a 

v podstatě eliminovala jakékoliv snahy o důrazný odpor. L. G. Moreno vysvětluje Tárikův 

smrtící vpád zradou: „šlechta stojící za Agilou II. se na arabské expanzi nějakým způsobem 

musela podílet.“184 

Připomeňme ještě, že od roku 689 společně s Egicou vládl jeho syn Witiza (702-

710), s nímž je spojena „Legenda o hraběti Juliánovi“, ve které sám Witiza vystupuje. Tato 

legenda nebyla považovaná za historicky věrohodnou již ani staršími historiky.185 

R. Collins příběh o zradě vizigótského gubernátora Ceuty, který měl údajně vydat Hispánii 

na pospas Arabům, zcela vyvrací logickými argumenty založenými na studiu všech 

dostupných pramenů.186 J. Orlandis fakta obsažená v této legendě zcela nezavrhuje, 

nicméně nepovažuje údajné jednání klanu Witizů (Agila II., Oppa a jiní) a vyslání hraběte 

Juliána k jednání o pomoc s Araby za zrádné, protože v historii vizigótského království 

nebyla taková pomoc ze zahraničí ničím novým. Již předtím se takto navazovala dočasná 

spojenectví s Byzancí nebo Franckou říší.187 

 

Naopak R. Collins, který je v současnosti bezesporu předním odborníkem na 

počáteční fázi arabské conquisty a prostudoval do hloubky prameny relevantní k této 

události, se nekloní k názoru, že byla Arabům otevřena cesta formou zrady, nebo že by 

vůbec došlo k uzavření jakéhokoliv paktu s některým z vizigótských králů. Připomeňme, 

že vedle Rodericha, který v té době vládl, si v odlehlejších částech království (Katalánii a 

Septimánii) tamní šlechta zvolila za svého krále Agilu II. R. Collins nepochybuje o tom, ať 

už byly okolnosti jakékoliv, že Witiza byl následován dvěma králi, kontrolujícími odlišné 

části království. Hlavním důkazem je fakt, že z doby po roce 710 byly nalezeny mince 
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184 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, s. 190 
 
185 Historia de Espaňa. Espaňa Visigoda (414-711), ed. R. M. Pidal, s. 134 a 136 
 
186 Collins, R.: Visigothic Spain, 409-711, s. 129-130 
 
187 Orlandis, J.: Historia del Reino Visigodo Espaňol, s. 150 
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ražené na příkaz dvou králů – Rodericha a Agily. Roderichovy nesou na zadní straně 

signaturu Toleda, zatímco Agilovy signaturu severovýchodních měst – Zaragozy, 

Tarragony a Narbonne. Již z tohoto lze usuzovat, jak si tito dva králové „rozdělili“ zem 

mezi sebe. Podle Collinse je pravděpodobné, že vzájemný střet na bitevním poli byl 

odvrácen právě arabskou invazí.188  V době, kdy se jistý Oppa, syn Egicy, na úkor 

Rodericha zmocnil roku 712 Toleda, v situaci, kdy centrum království bylo uprostřed 

politického rozkolu, který dosud vizigótské království nevidělo, si však již arabské vojsko 

razilo cestu jihem Španělska. 

 

Collins provedl hlubokou komparativní analýzu textů „Kroniky roku 754“ (tzv. 

Mosarabská kronika) a „Kroniky Alfonse III.“, mimo jiné s cílem osvětlit postavu krále 

Oppy. Prokázal nevěrohodnost informací „Kroniky Alfonse III.“, v níž se vazby mezi 

posledními vizigótskými panovníky předkládají pomocí navzájem se vylučujících faktů. 

Collins poukazuje na paradox, že jeden z mála potvrzených faktů z doby arabské expanze, 

tedy existence krále Agily, není zaznamenán ani v jedné z výše zmíněných kronik. Collins 

nabízí vysvětlení, které by zároveň objasnilo i většinu ostatních nesrovnalostí v obou 

kronikách  - Oppa z Mozarabské kroniky je ve skutečnosti král Agila II.189 

 

K okolnostem Roderichovy smrti Collins uvádí:„…  (Roderichova smrt) mohla být 

výsledkem zrady z řad jeho domnělých stoupenců. Ale jestli tomu tak bylo, tak byla cílem 

účelná výměna vládce, nikoliv zrazení království pro útočníka, který byl přesto schopen 

využít nečekané příležitosti, aby přešel z nájezdu k záboru země.“  190  

 

Collins vidí hlavní příčinu selhání a porážky Vizigótů v prosté nezkušenosti 

s daným typem nepřítele a rovněž v prvotním podcenění, po kterém už nebylo možno 

efektivně reagovat, poučit se a semknout se k další obraně. Ale především to byla smrt 

krále Rodericha a spolu sním i většiny gótské elity, co podle Collinse, zapříčinilo, že 

dobytí Španělska bylo pro Araby tak snadné. Smrt krále Rodericha na bitevním poli byla, 

po smrti Alaricha II. v bitvě u Vouillé v roce 507, jediným případem, kdy vizigótský král 

zemřel v boji. Podle autora, můžeme přinejmenším považovat za symbolické, že tyto 
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výjimečně tragické události uvozují a končí celou historii vizigótského království 

v Hispánii. 

 

6.2. Osud Vizigótů po arabské expanzi 
 

Roger Collins se jako jeden z mála autorů zabývá i osudem Vizigótů po arabské 

expanzi, a to právě v souvislosti s vnímáním jejich vlastní společenské identity.191 Pro 

pochopení vztahu Vizigótů k vlastnímu království je podle Collinse vhodné vycházet 

z aktů VII. koncilu v Toledu konaném roku 646, která obsahují formulaci gens et patria 

Gothorum (tímto mohou být míněni Vizigóti, Svévové, Baskové atd.; podle Collinse není 

nutné přistupovat na notoricky předkládanou římsko-gótskou dichotomii). Samotný král 

byl pak titulován rex Hispaniae atque Galliae a vládl patrie Gothorum. Výraz Gothia pro 

samotné Vizigóty podle Collinse jednoduše neexistoval. "Ačkoliv byl přechod vyšších tříd 

hispánořímské/vizigótské společnosti směrem k nové gótské identitě během pozdního 

7. století v plném proudu, nenalézáme dobové náznaky, že by tento přerod vedl až ke změně 

zeměpisné terminologie, toho druhu, která Galii přeměnila ve Francii.“192 

 

O tom, že populace vizigótského království byla z naprosté většiny tvořena 

„Vizigóty“ svědčí i pozdější kroniky – „Kronika roku 754“ a „Kronika Alfonse III.“, 

v nichž se v souvislosti s arabskou expanzí i pro dobu nadcházejících století hovoří 

výhradně o Gótech. „Kronika Alfonse III.“ se dokonce zmiňuje o jakémsi člověku, žijícím 

v 9. století, který, přestože byl muslim a měl arabské jméno, se narodil jako Gót. Podle 

Collinse se jedná o nepřímý důkaz, že vizigótskou identitu přijala i římská většina 

obyvatelstva. 

 

Otázka osudu Vizigótů po roce 711 není většinou moderními historiky zevrubněji 

řešena. Vedle R. Collinse je jedním z historiků, kteří mají na tuto záležitost poměrně jasný 

pohled, Herwig Wolfram. Tento rakouský historik je zastáncem teorie kontinuity 

vizigótského odporu k arabské invazi. Zdůrazňuje přitom roli vizigótské nobility, která 

našla útočiště za řekou Ebro a v Septimánii pod ochranou franckého království:„Gótští 
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uprchlíci a kolonisté šli znovu na sever přes Pyreneje; ze Septimanie se stala francká 

Gotia. Tato země, lépe řečeno její nobilita, sebe sama viděla jako společnost s vlastními 

zákony; tito lidé se považovali za Góty. V rámci karolínské říše zformovali minoritu, která 

v žádném případě nebyla v podřízeném stavu nebo diskriminovaná… Gótský kontingent se 

připojil ke královským vojenským rekrutům a gótští magnáti prožívali úspěšné kariéry.“193 

   

Collins bez rozpaků považuje asturské království, které vzniklo na severozápadě 

zaniklého království, za přímého pokračovatele vizigótského království, a to nejen po 

stránce etnické, která je v určité míře samozřejmá, ale i právní a ideologické. Tato idea je 

těžko zpochybnitelná a pro autora je spíše překvapením, že se jí většina španělských autorů 

příliš nezabývá. Byl to totiž právě spontánně se vytvářející vztah Vizigótů ke konkrétnímu 

geografickému území, tj. k celé Hispánii, který zčásti zastiňoval vědomí vlastní etnicity. 

Pro asturské království, kam se Vizigóti ve velké míře uchýlili, bylo důležitější 

identifikovat se s celou Hispánií a začít znovu dobývat ztracenou vlast – patria Gothorum, 

která se de facto rovnala celé Hispánii. Bytostný vztah Vizigótů k tomuto území byl navíc 

po celou dobu existence vizigótského království posilován tradiční gótskou vazbou na 

Římskou říši, za jejíhož pokračovatele se Vizigóti alespoň v této části Evropy považovali.  

 

6.3. Civilizační poslání Vizigótů 
 

V souvislosti s dějinami vizigótského království je namístě se zmínit o jednom 

velmi významném a charakteristickém rysu Vizigótů, a to o jejich vlastní sebereflexi a 

vnímání jejich historické role. Je skutečností, že se barbarské nástupnické státy snažily 

napodobovat státní strukturu zaniknuvšího římského impéria. V této souvislosti je však u 

Vizigótů, resp. u Gótů, třeba brát na zřetel jejich zvláště specifický dějinný vývoj. P. 

Heather poznamenává, že Gótové „byli  první nezávislou skupinou nájezdníků, která si ve 

velkém měřítku vynutila vstup do impéria a přežila… Byli také prvními nájezdníky, kteří 

vyplenili hlavní město Říše.“194 Na druhou stranu, žili na území římského impéria 

kontinuálně celých sto let před zhroucením Západořímské říše vždy v jakémsi státu ve 

státě a jejich styl života byl již od konce 4. století ovlivňován římským světem.  
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L. G. Moreno vyzdvihuje civilizační poslání Vizigótů ve smyslu kontinuální 

návaznosti na římskou kulturu v nejširším slova smyslu a v boji proti „barbarství“.  

Zdůrazňuje, že takto Vizigótové viděli sami sebe a jejich intelektuálních elity považovaly 

své nástupnictví po Římanech v rovině kulturní i politické za nezpochybnitelnou 

skutečnost. Uvážíme-li historii římsko-gótských vztahů, těžko se můžeme podle Morena 

tomuto pohledu podivovat. Podle něho byla právě tato sebereflexe Vizigótů důvodem, proč 

se při bližším zkoumání zdá být vizigótské království odlišné od jiných „barbarských“ 

království doby raného středověku. 195 

 

Vizigótské království, které vzniklo v Hispánii, bylo skutečně nástupnickým státem 

rozpadlé Západořímské říše na tomto území. Jeho zákonodárství, územní správa, kulturní 

vzory a normy a další klíčové parametry života společnosti výrazně poukazují na kořeny 

vyrůstající z římských tradic. To bylo rovněž základní východisko pro formování nové 

vizigótské identity a sounáležitostí vizigótského a hispanořímského obyvatelstva. 

R. Collins zastává názor, že v celém 7. století nenalezneme jakoukoliv stopu po vzájemné 

nevraživosti dvou etnik, která spolu tvořila jednu kulturu.196 Podle P. Heathera, pro něhož 

je identita Gótů ústředním tématem jeho zájmu, ji bylo nutno předefinovat ve vztahu 

k majetkovým poměrům. „ Řada potomků gótských svobodných mužů klesla do 

druhořadého postavení a naopak někteří potomci římských vlastníků půdy byli zařazeni 

mezi novou elitu.“197 

 

V předchozím textu jsme zdůrazňovali mocenské střety mezi králi, šlechtou a 

církví, které provázely vizigótské království po celou dobu jeho trvání. Avšak zároveň je 

třeba vidět, že zde existovaly silné sjednocující duchovní faktory, kterými byly prvky 

latinské kultury a následně i spojení s katolickým křesťanstvím. Náboženství sehrávalo po 

celou dobu významnou úlohu a přes veškeré peripetie svým způsobem i přispívalo ke 

stabilitě státu a zejména napomáhalo kulturnímu rozkvětu. Jestliže v první vývojové fázi 

království ariánství nestálo v cestě vnitřní konsolidaci ani zahraničně politickému uznání, 

katolická fáze existence státu dodala vizigótskému království i jistý punc výjimečnosti, a to 

především díky reálné politické síle a vzdělanosti hispánského episkopátu. Vysoká kulturní 

                                                      
195 Moreno, L. G.: Historia de Espaňa Visigoda, Madrid 1998, s. 317-318 
196 Collins, R.: Mérida and Toledo: 550-585, in ed. James, E.: Visigothic Spain: New Approaches, s. 202 
197 Heather, P.: Gótové, s. 308 



 
 

76  

úroveň vizigótského kléru byla inspirativní pro celou západoevropskou civilizaci a 

vizigótské kulturní památky mají své pevné místo v dějinách evropské kultury. 
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7. Závěr 
 

Na úplný závěr chci učinit několik hodnotících poznámek k moderní odborné 

literatuře, z které jsem vycházel při zpracování tématu práce a srovnání některých výsledků 

bádání jednotlivých historiků. Namísto obecně hodnotících soudů bych rád vyslovil vlastní 

názor na způsob i konkrétní výsledky bádání jednotlivých historiků, z jejichž prací jsem 

především čerpal.  Každý z nich nepochybně přispěl svou měrou do studnice vědomostí o 

španělských Vizigótech. Liší se však v přístupu a metodách zkoumání, v zaměření svého 

hlavního badatelského zájmu a jistě i v množství a hodnotě výsledků svého výzkumu. 

 

Mám-li se tedy vyjádřit k jednotlivým autorům, jmenoval bych na prvním místě, 

nikoliv však podle významu, dva historiky – J. Orlandise a J. N. Hillgartha , kteří se věnují 

tématu vizigótského království ve Španělsku po řadu desetiletí. Oba badatele spojuje 

dlouhodobý badatelský zájem o stejné dějinné období ve Španělsku, ale kladou si vlastní 

specifické cíle, kterým odpovídají i metody, s nimiž přistupují k historické materii. Je 

očividné, že Orlandis se zaměřuje především na církevní dějiny a zvláště na katolický 

episkopát, na jeho vnitřní strukturu a proměny. Bohužel se tento španělský historik 

víceméně spokojuje s líčením (uznejme, že barvitým) obrazu vizigótské katolické církve 

podle historických pramenů, přičemž až na malé výjimky rezignuje na jejich kritické 

zhodnocení. Výsledkem jeho pečlivé a originální práce je sice přehledná a zevrubná 

charakterizace vizigótské katolické církve, ke škodě věci ale většinou bez vlastního 

hodnocení zásadních událostí a problémů, které se týkají vizigótské církve, natož pak 

celého království.  

 

Orlandis svůj subjektivní názor uplatňuje sporadicky a velmi zdrženlivě. Tím není 

řečeno, že by historické prameny, se kterými pracuje, nepodroboval ani minimální kritice, 

ale jeho kritika je velmi opatrná, vyplývá spíše z kontextu a nelze z ní většinou vyrozumět 

jasný a srozumitelný názor na jednotlivá kontroverzní témata. Paradoxně jsou u Orlandise 

zajímavější kapitoly, které se církevních dějin netýkají. Orlandis se zde totiž nevyhnul 

tomu, aby se i v těchto pasážích neprojevilo jeho vlastní katolické myšlení a hodnocení. 

Netvrdím, že jsou tyto části jeho práce ideově předpojaté, ale odráží se v nich specifický 

druh uvažování, který je vlastní nábožensky založeným autorům. Orlandis tímto způsobem 

vnáší do výkladu vizigótského království svůj vlastní rukopis a jeho příspěvek je v tomto 

smyslu unikátní. Připočteme-li k tomu i mimořádnou autorovu erudici a zasvěcenost 
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v dané látce, můžeme konstatovat, že se jedná o neopominutelného autora v rámci moderní 

historiografie zabývající se Vizigóty. 

 

Jocelyn N. Hillgarth se svým přístupem svému španělskému kolegovi v něčem 

podobá. Ani u něho není na prvním místě snaha o celistvý popis historie Vizigótů ve 

Španělsku jako uzavřené dějinné epochy. Soustřeďuje se na specifické tematické okruhy a 

výsledky jeho zkoumání toledského království mu slouží jako modelové příklady při 

výkladu pozdějších historických událostí, a to nikoliv výhradně ve středověkém Španělsku. 

Tak jako Orlandis hledí na toledské království jako na lůno španělské katolické církve 

moderní doby, Hillgarth vidí jednotlivé chronické problémy, ale i úspěchy toledského 

království jako v jisté míře předobraz pozdějších středověkých sociálních a politických 

dějin (zajímavé je srovnat tuto metodu s podobným přístupem G. V. Šarochové v jejím 

článku věnovaném problematice židů). Práce J. N. Hillgartha, který se odborně zabývá 

Vizigóty skutečně dlouhodobě, jsou v uvedeném smyslu velmi zajímavé, avšak ve 

vlastním hodnocení vizigótských dějin a kritických bodů existence toledského království 

autor nepřichází s vlastní teorií či podstatným objevem, který by významně rozšířil vědění 

o fungování vizigótského státu. To neznamená, že nepředkládá v mnoha případech vlastní, 

i když málokdy silně vyhraněná, stanoviska, kterými se řadí spíše do kategorie mladší 

generace badatelů, jak ji reprezentují například  R. Collins či P. Heather. 

 

Mluvíme-li o mladší generaci badatelů, máme tím na mysli, kromě výše zmíněných 

vědců, i španělského historika Luise A. Gárciu Morena, kterého s anglickými kolegy 

spojuje větší míra kritičnosti k historickým pramenům a taktéž snaha o subjektivnější 

výklad spojený s osobitým výkladem konkrétních problematik. Moreno se pokouší, a 

nutno poznamenat, že v mnoha směrech úspěšně, o celistvý výklad dějin toledského 

království. Nelogickou záhadou ale zůstává, že při této snaze naprosto opomíjí některá 

mimořádně závažná a významná témata, jako například osud židovské menšiny, pozadí 

církevních koncilů nebo kontinuitu vizigótského zákonodárství. Ve výsledku působí 

Morenův výklad snad až příliš objektivně a nezaujatě, i díky tomu, že španělský historik 

nedává mnoho prostoru úvahám o tom, co činí historii toledského království tak 

výjimečnou.  Ke škodě autora tak mnoho bystrých soudů a originálních postřehů poněkud 

zapadá. Moreno je i při vyřčeném ideální volbou pro obsažné a hluboké studium dějin 

Vizigótů ve Španělsku. Síla Morenova stěžejního díla tkví zejména v rozkrytí vazeb mezi 
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církví, laickou nobilitou a králem – v tom spočívá Morenův mimořádný přínos, který se 

autor v této práci pokusil též prezentovat. 

 

Poněkud nekoherentní metodu uplatnil ve své stěžejní práci E. A. Thompson. I jeho 

záběr je velmi obsažný a na první pohled přehledný, ale podobně jako Moreno téměř 

ignoruje některé zásadní události a faktory v dějinách Vizigótů. Naopak, práci Thompsona 

prolíná idea věčného antagonismu mezi germánským a románským obyvatelstvem, která je 

moderními historiky svorně zavrhována. Budeme-li ale nahlížet na Thompsonovu práci 

s potřebným odstupem, zjistíme, že i po mnoha letech je velmi přínosná a především velmi 

inspirující. A možná právě skutečnost, že Thompson byl jedním z prvních, kteří se pokusili 

bořit mnohé přežívající mýty ohledně Reccaredovy konverze, příkladnosti vizigótské 

katolické církve, nemohoucnosti upadající královské moci či role židů v arabské expanzi, 

abychom jmenovali ty nejvýznamnější, podnítila nově přicházející historiky 

k přehodnocení dosud uznávaných „faktů“ a k započetí nového výzkumu. Není náhodou, 

že na Thompsona se odvolávají nejen historici, kteří se věnují dějinám toledského 

království spíše okrajově (P. Heather, W. Herwig, M. Todd), ale i uznávané autority 

v tomto oboru, jako jsou J. N. Hillgarth a dokonce i J. Orlandis.     

 

Chceme-li ale jmenovat historika, který skutečně posunul hranice vědomostí a 

představ o toledském království, pak je patrně namístě uvést R. Collinse. Tento anglický 

historik šel v jistém smyslu ve šlépějích E. A. Thompsona, ale třeba i P. D Kinga, když se 

odvážně pustil do nepříliš probádaných vod a pokusil se, se zdárným koncem, odstranit 

mnoho klišé či omylů, které byly po léta brány téměř za neochvěná fakta. Příkladem budiž 

jeho výsledky zkoumání poslední fáze toledského království a zejména příčiny a průběh 

arabské invaze do Hispánie. Na rozdíl od Thompsona se ale vyvaroval toho, aby své soudy 

nezaštítil faktickými důkazy a velmi pečlivým interdisciplinárním výzkumem.  

 

Na hodnocení většiny zásadních faktorů, které ovlivňovaly osud toledského 

království, se Collins shoduje s jinými moderními badateli, jako jsou Y. G. Lópezová (ve 

věcech zákonodárství, respektive královské moci) nebo P. Heather (aplikace vizigótských 

zákonů, obecně sociální dějiny, především pak vztah Gótů a románského obyvatelstva). 

Díky invenčnímu badatelskému úsilí zvláště těchto moderních autorů, ale i nadčasově 

hodnotným příspěvkům dalších historiků (uveďme například i českého historika J. Kincla) 

byl učiněn významný pokrok v poznání reality toledského království a zároveň i 
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v eliminaci mnoha tradovaných fabulací. Prostor je tedy otevřen pro další vlnu bádaní, 

která se již nebude potýkat s některými neduhy, kterými byla starší odborná literatura o 

Vizigótech (například objemná Historia de Espaňa. Espaňa Visigoda (414-711) redigovaná 

R. M. Pidalem) doslova prosycena. 

 

Bezesporu platí, že pro moderní historiografii je příznačný vyšší stupeň 

interdisciplinarity – zohledněny byly například výsledky nových archeologických nálezů či 

lingvistických analýz. Současní historici plně respektují a zdůrazňují návaznost 

vizigótských dějin na římskou tradici a významně přispěli k odmítnutí nezasvěcených a 

zjednodušujících pohledů na gótské „barbary“. Na druhou stranu je škoda, že větší 

pozornost není věnována i tématu historické kontinuity po konci vizigótského království. 

Přestože autoři, jako jsou Moreno či Collins, připouštějí silný vliv Vizigótů na další vývoj 

nástupnických států, jako bylo asturské království, větší prostor by si jistě zasloužilo 

zhodnocení významu vizigótského království pro středověké dějiny Španělska a celou 

evropskou civilizaci.   
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Příloha č. 1:  Přehled králů vizigótského království 

 

Tolosánské království 
 
Athaulf (410-415) 
Sigerich (415) 
Walia (415-418) 
Theodorich I. (418-451) 
Thurisimund (551-453) 
Theodorich II. (453-466) 
Eurich (466-484) 
Alarich II. (484-507) 
 
Toledské království 
 
Ariánští králové 
Gesalich (507-510) 
Amalarich (510-531)  
Theudis (531-548) 
Theudigisel (548-549) 
Agila I (549-555) 
Athanagild (555-567) 
Liuva I (567-572) 
Leovigild (572-586) 
 
Katoličtí králové 
Reccared (586-601) 
Liuva II (601-603) 
Witerich (603-610) 
Gundemar (610-612) 
Sisebut (612-621) 
Reccared II (621) 
Suinthila (621-631) 
Sisenand (631-636) 
Chintila (636-639) 
Tulga (639-642) 
Chindaswinth (642-653) 
Recceswinth (653-672) 
Wamba (672-680)  
Ervig (680-687) 
Egica (687-700)  
Witiza (700-710) 
Roderich (710-711/712) 
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Příloha č. 2:  Přehled toledských koncilů 

 

I. toledský koncil v roce 397 

II. toledský koncil v roce 527 

III. toledský koncil v roce 589 

IV. toledský koncil v roce 633 

V. toledský koncil v roce 636 

VI. toledský koncil v roce 638 

VII. toledský koncil v roce 646 

VIII. toledský koncil v roce 653 

IX. toledský koncil v roce 655 

X. toledský koncil v roce 656 

XI. toledský koncil v roce 675 

XII. toledský koncil v roce 681 

XIII. toledský koncil v roce 683 

XIV. toledský koncil v roce 684 

XV. toledský koncil v roce 688 

XVI. toledský koncil v roce 693 

XVII. toledský koncil v roce 694 

XVIII. toledský koncil v roce 702 
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