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I. ÚVOD 

Gótové patřili mezi největší a nejdůležitější germánská etnika období 

stěhování národů. Díky početnosti a bojovnosti byli schopni udržet svou 

jednotu ve dvou velkých skupinách, které později vytvořily říše -

vizigótskou a ostrogótskou. Podařilo se jim udržet vědomí své identity a 

odolat asimilačním tendencím dalších mocných kmenů. Naopak jejich 

úspěšnost lákala příslušníky jiných kmenů, aby se snažili získat podíl na 

gótské kořisti, a rozšiřovali tak řady "etnických" Gótů. Vedle Franků 

můžeme Góty považovat za nejvýznamnější germánské etnikum, které se 

zformovalo v neklidné době stěhování národů. Významně se podíleli na 

rozkladu západořímské říše. Na konci vlády Theodoricha Velikého 

nemohl žádný mocenský faktor v Evropě ohrozit gótské říše obklopené 

systémem vazalských států. Až nástupci Theodoricha dopustili rozklad 

těchto vazeb a umožnili císaři Justiniánovi 1. realizovat jeho program 

renovatio imperii. Tento pokus o obnovu římské říše v původních 

hranicích nemohl mít dlouhé trvání. Výsledkem gigantických tažení, 

která finančně zruinovala východořímský stát, bylo nakonec jen 

ovládnutí severní Afriky a Sicílie. Stát Vandalů byl zničen stejně jako 

ostrogótské impérium nástupců Theodoricha, které v Itálii zanedlouho 

nahradili Langobardi. Vizi gótská říše se sice udržela, ale její síla dále 

klesala až do roku 711, kdy byla smetena vpádem Arabů. 

Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. 

V první části nazvané ETNOGENEZE se zaměřím na problematiku 

ostrogótské etnogeneze na pozadí rozmachu a pádu hunské říše. Pokusím 

se zodpovědět otázku možné kontinuity říše Ostrogótů, která se 

zformovala ve 4. století v severním Černomoří a říše Theodoricha 

Velikého v Itálii. Tato první část bude dále zahrnovat období konce 

hunské říše, události po bitvě na řece Nedao v roce 454/455 a balkánská 

tažení dovedená do roku 489. 
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Rok 493, kdy došlo k obsazení Itálie Theodorichem Velikým, 

představuje zásadní mezník v etnogenezi Ostrogótů. 

Ostro gótské Itálii se budu věnovat pouze do té míry, aby bylo možno 

kontinuálně navázat druhou hlavní částí mé práce RENOV ATIO 

IMPERII, která bude zaměřena na válku Ostrogótů s císařem 

Justiniánem I. Renovatio imperii - pokus o obnovu římské říše v jejím 

celém původním rozsahu byl ambiciózním zahraničněpolitickým 

programem východořímského císaře Justiniána I. Jedním z jeho hlavních 

výsledků byl zánik vandalského a ostrogótského státu a faktická 

likvidace Ostrogótů jako etnické skupiny mezi lety 535-555. Zaměřím na 

srovnání ostrogótské a východořímské strategie během dlouhého 

válečného konfliktu. Podrobněji budu sledovat změny v chápání 

ostrogótské identity v průběhu války. V závěru práce se budu věnovat 

rozhodující bitvě u Tagin, která je velmi pozoruhodná také z pohledu 

vývoje středověkého válečnictví. 
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PRAMENY KE GÓTSKÝM DĚllNÁM 

Z raného středověku se zachovala poměrně rozsáhlá pramenná 

základna, ale velmi rozdílné kvality. Někteří autoři zůstali pod vlivem 

antického racionálního dějepisectví, ale jiní se od tohoto směru již začali 

odklánět pod vlivem křesťanství. Řada cenných pramenů se dochovala 

jen ve fragmentech. 

Pro mé téma je nejvýznamnější spis De origine actibusque Getarum 1 

neboli Getica. Autorem byl historik Jordanes, který ve své práci 

sumarizoval podstatně rozsáhlejší Cassiodorovy dějiny Gótů. Přepis jeho 

jména je možný v několika variantách jako Jordanis nebo Jornandis. 

Nejčastěji užívaná forma Jordanes byla zvolena vedici Theodora 

Mommsena. O Jordanově původu existuje řada spekulací. Byl to 

romanizovaný historik gótského původu, ale někdy jsou kromě gótských 

předků uváděny i alanské kořeny2. Stejně málo informací jako o původu 

máme také o jeho životě. Víme především to, že vytvořil v krátkém 

časové rozmezí, během roku 551, dvě díla nazvaná Romana a Getica. 

Getica představuje pro moji práci zásadní pramen. 

Getica je pozoruhodný pramen pro poznání velké mIgrace kmenů na 

přelomu starověku a středověku. Práce začíná obecným geografickým 

představením (Getica 1-24), ve kterém je popsán ostrov označený jako 

Skandza. Podle výkladu Jordana Gótové přišli z tohoto ostrova (Getica 25) 

až dorazili do Skythie pod vedením krále Filimera (Getica 27-29). Části 30-37 

zahrnují popis Skythie s třemi hlavními gótskými regiony (Getica 38-42). U 

Jordana se projevila typická přezíravost pozdně antické etnografie, která 

neuznávala existenci nových národů, a proto je označovala starými jmény. 

Jordanes ztotožňoval Góty s řadou historických nebo mytologických národů 

1 Romana et Getica, Mommsen, T. (ed.), in : Monumenta Germaniae Historica, Auctores 
Antiquissimi, Tomus 5, Berlin 1882. 
2 Korkkanen, 1., The peoples ofHermanaric, Helsinky 1975, s. 25. 
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jakými byli Dákové, Amazonky apod. (Getica 42-116). Snad poněkud méně 

iracionální je vyprávění o králi Ermanarichovi a hunské invazi (Getica 116-

130). Dvě nejrozsáhlejší části Geticy se věnují dějinám Vizigótů (131-245) a 

Ostrogótů (246-314). Z pohledu předkládané práce jsou nejdůležitější ty 

odstavce Geticy (216-314), které sledují osudy panonských Gótů. 

Jordanes v úvodu své práce informuje čtenáře, že pořídil výtah z díla 

Cassiodora Senatora, jinde v textu cituje také další autory. 

Nedochovanou práci, ze které vycházel, napsal Cassiodorus ve 

dvacátých letech 6. století na dvoře Theodoricha Velikého, kde zastával 

v letech 507-511 vysoké úřady. Podílel se na vytváření státní ideologie a 

koncipoval řadu Theodorichových dopisů. Sestavil sbírku úředních 

dokumentů a formulářů, které vznikly jeho činností a měly být vzorem 

pro administrativu království. Nazývá se Variae epistolae1 a obsahuje 

důležité informace pro vnitropolitický vývoj i zahraniční politiku 

ostrogótského království. Tento dochovaný spis byl napsán někdy před 

rokem 534. Díky Jordanovi se uchovaly také některé informace 

z Cassiodorovy práce o dějinách Gótů, a Getica se tak stala jediným 

zdrojem poznatků pro některá období gótské historie. 

Jordanes ve své práci využil texty mnoha dalších autorů, jejichž 

práce se nedochovaly, proto je obtížné určit jeho další zdroje. Výjimečně 

je jméno původce známé. Jmenovat můžeme například gótského 

historika Ablabia (Getica 117), o němž však nevíme nic podrobnějšího2 . 

Jordanes nebyl přímým účastníkem událostí, které popisoval. Jeho 

dějiny Gótů byly psány jako oslavný spis na vládnoucí dynastii Amalů. 

Getica představuje jediné soustavné vylíčení dějin Gótů, a má tedy i přes 

I Variae epistolae, Mommsen, T. (ed.), in: Monumenta Gennaniae Historica, Auctores 
Antiquissimi, Tomus 12, Berlín 1894. 
2 Část jeho práce se dochovala v díle Cassiodora Senatora. 
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své nedostatky zásadní význam. Většina ostatních informací o Gótech 

pochází totiž z pera jejich nepřátel. 

Řadu dalších poznatků o Gótech můžeme čerpat od východořímských 

historiků, kteří pokračovali v řecké a římské historiografické tradici. 

Sousední germánská etnika popisovali z pohledu římské říše, což nám 

mnohdy neposkytuje dostatek informací o dění uvnitř kmenů a jejich 

kultuře. Nejkvalitnější zachované dílo Hyper fón polemón logoi pochází 

z pera historika Prokopia z Kaisareie 1. Pro své právnické vzdělání byl 

ustanoven tajemníkem vojevůdce Belisaria a osobně se zúčastnil válek 

s Góty. Jeho Války s Gófy, v nichž vědomě navazuje na Hérodota a 

Thukydida, představují jeden z vrcholů římského dějepisectví. 

Prokopios byl mimořádně vzdělaný a jazykově vybavený, znal řecky, 

persky, gótsky, latinsky a měl přístup ke všem listinám, které procházely 

kanceláří vojevůdce Belisaria. Podrobně popsal nejen války s Góty, ale i 

s mnoho dalších faktů z gótských reálií. Jeho práce neobsahuje údaje o 

starších gótských dějinách v Panonii a na Balkáně, kde se jádro 

Ostrogótů zformovalo. Prokopios sice neskrýval svůj obdiv k úspěšnému 

vojevůdci Belisariovi, ale měl snahu být objektivní. Osobně byl 

přítomen na bojištích až do roku 540. Po tomto roce byl odkázán na 

zprávy, které se dostaly do Konstantinopole. Kvalita jeho informací tím 

příliš neutrpěla. Popisované události dovedl původně k roku 550, kdy 

provedl redakci díla. Nový obrat na bojišti ho přiměl k tomu, že napsal 

ještě jeden díl, který dovedl do roku 552. Tato poslední osmá kniha svou 

kvalitou převyšuje ostatní části a díky rozsáhlým exkurzům do 

vnitrostátních záležitostí se mění z historie válek s Góty na říšskou 

historii2
• Zprávy z některých let se zdají být podrobnější (zvláště 546-

547). Je tedy možné, že se ještě v této době dostal na půdu Itálie. 

1 Procopii De hello Gotthico, in : Corpus scriptorum historiae byzantinae XLN., Bonnae 1823. 
2 Označení říšský užívám ve smyslu jednotné římské říše a poté východořímské říše. 
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Charakteristickým rysem jeho práce jsou četné přímé řeči pronášené 

hlavními postavami, které často tlumočí názory autora. Dílo Prokopia 

z Kaisareie představuje vrchole pozdně antického dějepisectví. Pro 

druhou část mé práce je základním pramenem. 

Třetí nejdůležitější dochované dílo napsal Ammianus Marcellinus 1
• 

Nevýhodou jeho jinak bezesporu kvalitní práce je, že nepokrývá celé 

sledované období, protože žil ve 4. století. Svůj spis Rerum gestarum libri 

qui supersunt končí rokem 378. Je někdy také považován za posledního 

velkého antického dějepisce. Cítil se ještě současně Řekem i Římanem. 

Jako mladík byl přidělen do štábu náčelníka polních vojsk Ursicina. 

Zúčastnil se tažení císaře Juliána Apostaty do Persie roku 363. Po 

návratu z tažení se usadil v Antiochii a věnoval se studiu zřejmě až do 

roku 378. Byl to on kdo nám podal podrobný popis událostí okolo bitvy 

u Adrianopole roku 378. Osobně se bitvy neúčastnil, ale je možné, že 

navštívil bojiště při své cestě do Říma. Mezi jeho přednosti patřil 

pozorovací talent, se kterým odvážně kritizoval nedostatky společnosti i 

významných osobností. Jeho práce je rozdělena do jedenatřiceti knih. 

Velkých úspěchů se svým historickým dílem dosáhl již při veřejném 

čtení roku 392. V té době měl napsáno jen pětadvacet knih. Prvních 

třináct knih se nedochovalo, ale zřejmě se jednalo jen o kompilace. 

Zachovala se pravděpodobně hodnotnější část jeho tvorby. Nábožensky 

byl smířlivý a neváhal obhajovat církví neuznaného císaře Juliána 

Apostatu. 

Mezi nejdůležitější práce, které se zachovaly jen ve fragmentech, patří 

ty jejichž autory byli Priscus2 a Malchus3
• Pro starší období jsou však i 

1 Rerum gestarum libri qui superswzt, Seyfarth, W. (ed.), Berlin 1968. (česky Ammianus 
Marcellinus, Dějiny římské říše za soumraku antiky, Praha 2002). 
2 Historiae Byzantinae librorum Vl/I.fragmenta, MUller, C. (ed.), in : Fragmenta historicorum 
r,aecorum, Paris 1968. 

Historiae Byzantinae librorum VlI.fragmenta, MUller, C., (ed.), in : Fragmenta historicorum 
graecorum, Paris 1968. 
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neúplné údaje cenné. Priscus byl přímým účastníkem jednání 

východořímské delegace císaře Theodosia II. s hunských králem Attilou 

a jeho výpověď je mimořádně autentická. Umožnil nám nahlédnout do 

vnitřního chodu hunské veleříše na vrcholu moci. 

V pozdní antice se rozšířil zvyk zdravit císaře oslavnou řečí, 

panegyrikem. Autoři byli školení řečníci, kteří se často věnovali též 

praktické výuce řečnictví. Všichni společně oslavovali císařovy osobní 

vlastnosti a skvělé činy. Neúspěchy byly obvykle zamlčovány nebo 

přičítány osobním odpůrcům. 

V germánských státech na území bývalé říše se rozvíjela tato tradice 

v nových podmínkách. V ostrogótském státě na ni navázal Magnus Felix 

Ennodius l
. Ennodius byl galský rodák a katolický biskup v Ticinu, který 

napsal oslavný spis na Theodoricha Velikého, gótského dobyvatele a 

ariána. 

Podle editora ze 17. století byly nazvány dvě krátké historické črty 

neznámých autorů označené jako Anonymus Valesiův nebo Excerpta 

Valesiana2
• Byly napsány různými autory na přelomu 4. a 5. století. Pro 

naši potřebu je zajímavější druhý spisek - Kronika Theodorichovy vlády, 

zabývající se situací v Itálii mezi léty 474-526. Kronika jen povrchně 

registruje události konce západní římské říše, vlády Odoakara a 

Theodoricha Velikého. Skládá se ze dvou zcela odlišných částí, které se 

radikálně liší v hodnocení Theodorichovy osobnosti. Historická hodnota 

není vysoká a předznamenává budoucí vývoj historické produkce. 

Dějinným činitelem se stává ďábel, který je zodpovědný za odklon od 

umírněné politiky a následné politické procesy konce vlády Theodoricha. 

1 Opera, Vogel, F. (ed.), in: Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi, Tomus 7, 
Berlin 1885. (česky Burian, J., Synové slávy - oběti iluzí, Praha 1977). 
2 Excerpta Valesiana, Moreau, J. (ed.), Leipzig 1968. (česky Burian, J., Synové slávy-oběti iluzí, 
Praha 1977). 
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LITERATURA 

Původních českých prací je k raně středověkým dějinám poměrně 

málo. Nejnovější české syntézy představují publikace J. Bednaříkové 

Stěhování národů1 a Stěhování národů a východ Evropy2. Jak je patrné 

již z názvu, nejedná se jen o gótské dějiny. Autorka se zaměřila 

především na dějiny Franků, ale důležité je i částečné zpracování dějin 

germánských etnik v oblasti středního Dunaje po pádu říše Hunů. 

Novější kniha volně navazuje na předchozí se zřetelem na dějiny 

stepních národů a Arabů. Její práce jsou významné především jako 

jediné původní české syntézy dějin tohoto období. Závěr antiky, 

především pohledem konce západořímské říše, sledují práce J. Češky3 

nebo J. Buriana4
. 

Nejdůležitější překladová práce ke gótským dějinám pochází od 

anglického autora P. Heathera Gótové5
• Titul patří k posledním pokusům 

o komplexní zpracování gótských dějin. Nad ostatní vyniká zvláště šíří 

poznatků nejen historických pramenů, ale také etnologie a archeologie. 

Jeho závěry jsou někdy poněkud radikální, ale dobře podložené 

v pramenech. V české historiografii k jeho práci neexistuje ekvivalent a 

v cizojazyčné literatuře je jen několik málo srovnatelných titulů. 

Z překladů ke staršímu hunskému období je třeba zmínit E. A. 

Thompsona Hunové6
, jehož názory k hunskému období jsem považoval 

za nejvýznamnější. Již roku 1776 vyšlo dílo E. Gibbona Úpadek a pád 

římské říše7, první z velkých moderních syntéz římských dějin. 

1 Bednařfková, J., Stěhování národů, Praha 2003. 
2 Bednařfková, J., Homola, A., Měřfnský Z., Stěhování národů a východ Evropy, Praha 2006. 
3 Češka, J., Poslední století starověku, Brno 1987. Češka, J., Zánik antického světa, Praha 2000. 
4 J. Burian, Zánik antiky, Praha 1971. 
5 Heather, P., Gótové, Praha 2002. 
6 Thompson, E. A., Hunové, Praha 1999. 
7 Gibbon, E., Úpadek a pád římské říše, Praha 2005. 
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Cizojazyčná literatura k pozdní antice je poměrně rozsáhlá a má 

tradici již od 18. století. Důležitou starší prací k etnicitě a sociálním 

modelům Je Stammesbildung und Verlassung1
, kterou napsal 

v šedesátých letech minulého století R. Wenskus. Z ní vycházej í úvahy 

o etnicitě v raném středověku většiny soudobých badatelů. Více na 

politické dějiny je zaměřen H. Wolfram, jehož práce History ol the 

Gothi je asi nejpodrobnější syntézou gótských dějin. Patří k hlavním 

odborníkům na gótské dějiny, ale jeho názory se často neshodují 

s dalšími předními experty na tuto problematiku jako je zmiňovaný P. 

Heather. Méně častěji citovanou, ale dle mého názoru zajímavou knihou 

je Die Volkerwanderung3 od W. Pohla. Předností této publikace je, že 

pokrývá celé sledované období jak z římského tak i germánského 

pohledu. Pro období gótských válek je pozoruhodnou prací Romans and 

Barbarians4 E. A. Thompsona, ve které se autor zaměřuje jen na určité 

vojenské a společenské aspekty střetnutí v Itálii. Naopak klasikem 

pozdního středověku je A. H. M. Jones5
• Nejdůležitější literaturou pro 

poznání politiky císaře Justiniána pro mne byla obsáhlá monografie 

Justinian und seine ZeU6 a obecněji zaměřená práce Altheima7
, z české 

produkce pak kolektivní dílo Dějiny Byzance8
• 

1 Wenskus, R., Stammesbildung und Verfassung:Das Werden der fruhmittelalterlichen Gentes, 
Koln 1961. 
2 Wolfram, H., History ojthe Goths, Berkeley 1993. 
3 Pohl, W., Die Volkerwanderung, Stuttgart 2002. 
4 Thompson, E. A., Romans and Barbarians, Wisconsin 1982. 
5 Jones, A. H. M., The decline oj the ancient world, London 1966. 
6 Mazal, O., Justinian und seine Zeit, Koln 2001. 
7 Altheim F., Friihes Mittelalter, Bern 1956. 

8 Zástěrová, B. a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992. 
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II. ETNOGENEZE 

Hlavním problémem, než můžeme začít mluvit o etnogenezi Ostrogótů, je 

vymezení a chápání etnicity. To je složitá otázka i v dnešní době a o to více 

v raném středověku, kdy objektivně víme, že hranice mezi jednotlivými 

skupinami byly velmi prostupné1
• Pokud bychom za znak samostatné etnické 

skupiny vzali jazyk, společné rasové, kulturní a náboženské znaky, tak 

zjistíme, že tato měřítka jsou u Gótů obtížně aplikovatelná. 

Součástí všech gótských skupin byly elementy rasově a jazykově zcela 

odlišné. V těchto svazech byli kavkazští Alani nebo turkitští Hunové. Ještě 

snadnější bylo začlenění jazykově blízkých Rugiů, Vandalů a množství 

dalších méně významných skupin či jednotlivců s přinejmenším odlišnou 

kulturou. Naopak čerňjachovskou2 kulturu přisuzovanou Gótům měly i další 

skupiny v Černomoří. 

Pokud budeme chápat etnicitu jako identifikaci a sebeidentifikaci s určitou 

skupinou, jakji vymezuje kulturní antropolog Frederik Barth3
, vyvstane nám 

řada otázek. Na tuto problematiku najdeme v pramenech jen výjimečně 

odpověď, proto můžeme pouze hledat historické paralely nebo spekulovat. 

Kdo byl nositelem "gótské" identity? Jestliže se kjednotlivým gótským 

skupinám průběžně připojovaly rasově a kulturně odlišné elementy a po určité 

době se zase jiné oddělovaly, jak se mohl udržet gótský charakter. Lze 

předpokládat, že identitu společnosti udržovalo určité stabilní jádro, elita 

společnosti, která mohla představovat až polovinu kmene4
• Menší skupiny 

byly pravděpodobně asimilovány. Velké skupiny si mohly udržet svou 

identitu i v rámci nového uskupení poměrně po dlouhou dobu. Příkladem 

mohou být germánští Rugiové, kteří se k Ostrogótům připojili během tažení 

1 Součástí Vandalů byli naph'klad Hasdingové, Alani, Svébové, VizÍgóti atd. 
2 Archeologická kultura v oblastech mezi Dunajem a Donem. Z archeologického pohledu trvala od 
druhé poloviny 3. století do konce 4. století. 
3 Barth, F., Ethnic Groups and Boundaries, Oslo 1969. 
4 Procopii De bello Gotthico, I, 12. Podrobněji k této problematice viz Heather, P., Gótové s. 181-
183. 
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do Itálie a i po čtyřiceti letech si zachovali svou identitu ve svazu 1• 

Rozhodující části elit zůstávaly vždy gótské a sociální vzestup z mimo tyto 

vrstvy byl zřejmě něčím výjimečným. 

Gótové získávali během svých válečných tažení mnoho zajatců. Jestli se 

zajatci mohli časem stát plnoprávnými příslušníky, jako tomu bylo u Slovanů, 

nebo byli úmyslně drženi v neplnoprávném postavení, není zřejmé, ale 

sociální diferenciace u Gótů byla velmi silná. Tento kastovní systém by velmi 

oslaboval soudržnost uskupení a neumožnil by asimilaci. Příkladem takového 

přístupu k zajatcům a poraženým kmenům může být hunská říše za Attily2 

nebo vandalský stát v severní Africe. Odlišné náboženství hrálo v obou 

případech důležitou roli. Hunové si zachovali své pohanské animistické 

náboženství, ale jejich poddaní vyznávali převážně ariánství. Jejich cílem 

nebylo vnutit poraženým své náboženské představy. Nezasahovali do 

výrazněji do života germánských vazalů, pokud tyto kmeny plnily své 

vojenské a hospodářské závazky. Důsledkem také bylo, že si všechny kmeny 

zachovaly vědomí své identity po několik generací a při oslabení hunské moci 

se osamostatnily. Ve vandalské Africe byla náboženská otázka ještě 

důležitější. Vládnoucí menšina Vandalů přijala ariánství, ale místní 

obyvatelstvo zůstalo při nikájsko-cařihradském vyznání víry. Vandalové se na 

rozdíl od Hunů pokoušeli své poddané přivést na svou víru. Hlavním 

důvodem proč nedošlo k asimilaci byly hospodářské výhody obou 

vládnoucích nepočetných skupin. V případě Hunů je třeba dodat, že tento 

přístup byl pro vládnoucí elitu nejen výhodný - germánské skupiny Huny 

živily a vojensky podporovaly, ale asi jediný možný, jinak by byla relativní 

hrstka Hunů asimilována mezi své početné germánské poddané. 

Gótové se na rozdíl od Hunů nebo Vandalů pokoušeli příchozí etnika 

začlenit. Přestože gótské skupiny k sobě byly připoutány daleko pevněji než 

I Jedním z posledních ostrogótských králů se stal vůdce Rugiů Erarich. Další přlldad nalezneme u 
Alanů v rámci vandalské říše, jejíž vládcové nesli titul reges Vandalorum et Alamanorum. 
2 Priskos, frag. 49. 
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v hunské říši, máme i u nich doloženy dezintegrační tendence po neúspěšných 

bitvách například s Odoakarem. 

Lze říci, že etnická různorodost byla spíše pozitivním prvkem, který 

oslaboval staré rodové strukturyl. 

Pojem etnogeneze budu používat ve smyslu defmice, která je uvedena 

v Malé československé encyklopedie, jako proces formování a vzniku 

etnických skupin a jejich vývoje od nejjednodušších rodových a kmenových 

struktur po vytvoření národností nebo národů. Kmenem rozumíme typ 

společenského uspořádání a politické organizace založené na principu 

příbuzenství bez centralizované vládl. Kmenovou a státní kulturu můžeme 

chápat také jako protiklad4
• Kmen je založen na příbuzenských strukturách, 

stát na hospodářských skupinách. Práva jednotlivce závisely na jeho postavení 

v příbuzenské hierarchii. Příslušníci kmene nebo klanu nemusí být nutně 

pokrevně spřízněni, ale musí alespoň věřit ve společné fIktivní předky. Kmen 

je tedy spojení příbuzných lidí na základě území nebo obrany. Je to 

jednoduchá společenská forma s vysokou mírou osobní svobody a oddanosti 

skupině. Vrcholem gótské etnogeneze byl přechod od klanových a 

kmenových struktur k vytvoření státu v Itálii. Během velkých etnických 

přesunů v Evropě se často setkávaly kočovné válečnické kmeny s místním 

početným zemědělským obyvatelstvem. Tyto sice vojensky silné, ale početně 

slabší kmeny dokázaly ovládnou území a dát mu své jméno, ale místní 

zemědělské populace si pod jejich vládou udržely jazyk, náboženství a 

kulturu. Čím více byla společnost válečnická, tím měla povrchnější a 

nejednotnější kulturu. Jednotlivé dobyvatelské vlny neznamenaly výměnu 

obyvatelstva, ale jen střídání vládnoucí vrstvy. Existoval kontrast dvojí 

kultury - horní válečnické elity a lokální venkovské. Takto fungoval vztah 

1 BednařI1mvá, J., Stěhování národů, s. 72. 
2 Kvasil, B. a kol., Malá československá encyklopedie, Akademia 1985, s. 357. 
3 Soukup, V., Dějiny antropologie, Praha 2004, s. 638. 
4 Dawson, Ch., Zrození Evropy, Praha 1994, s. 72. 
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mezi Kelty a příchozími germánskými kmeny, ale chovaly se tak i gótské 

skupiny. Nejlepším příkladem je samotná hunská říše. 

Velmi podobný systém fungoval ještě poměrně nedávno u kmenů Tuaregů 

na severním okraji saharské pouště. Obyvatelstvo se dělilo do třech 

endogamních tříd. Vojenská třída se podílela na obraně karavan a oáz. 

Poddané obyvatelstvo se staralo o zahrádkářské zemědělství v oázách 

společně s nejnižší vrstvou otroků. Otroci byli osobním majetkem vojenské 

elity a poddaných. Vazba mezi otrokem a pánem byla majetková a osobní. 

Vytvořil se systém ve kterém nepočetný pastevecký válečnický kmen ovládal 

několik další kmenů zemědělského obyvatelstva v oázách. Poddané kmeny 

odváděly válečníkům dávky a poskytovaly vojenskou podporu výměnou za 

svou vlastní bezpečnost. Žádný jedinec se nemohl přesunout do jiného kmene 

než ve kterém se narodil. Systém úspěšně fungoval do doby než Francouzi 

vojensky zlomili moc vojenské aristokracie v polovině 19. století 1• 

Přirozená touha germánských kmenů po expanzi byla zastavena na 

římských hranicích a pod vojenským a diplomatickým tlakem říše byly 

kmeny nuceny vytvářet širší svazy. Z dlouhodobého hlediska se ukázalo jako 

velmi významné podlomení moci částečně romanizovaných říší Dáků a 

Markomanů. Tyto nárazníkové státy byly schopny absorbovat méně vyspělé 

kmeny přicházející ze severu, a snižovat tak tlak na hranice impéria. Úspěšné 

války s těmito kmeny způsobily paradoxně katastrofu do budoucnosti. Od dob 

markomanských válek (161-180) začal vznikat na severní římské hranici nový 

svět. Kmeny, které popisoval Tacitus nebo Caesar zmizely. Nové skupiny 

přišly ze severu a pohltily původní rozbité svazy. Poprvé se objevují nové 

svazy jako Frankové, Hermunduři, Vandalové a také nejpočetnější Gótové. 

Raně středověké národy nebyly biologickými útvary jako rasa, ale 

vytvořily se okolo schopných vojevůdců. Silnější skupina mohla přinutit 

poražené k přijetí její kultury, jazyka nebo stylu oblékání. Kmeny byly 

1 Viz Murphy, R. F., Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha 1998, s. 159. 
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označovány podle početně nebo mocensky převládajícího etnika 1• Často 

známe kmenové skupiny podle názvu, který jim dali jejich nepřátelé a jejich 

vlastní jméno neznáme. Někdy se ani sami příslušníci s kmenovým svazem 

neidentifikovali. V pozdně antických pramenech tak mohou vystupovat velké 

národy, které ve skutečnosti vůbec neexistovaly. Vytvářely se jen krátkodobě 

pod vnějším tlakem2
• V rané době byla důležitější příslušnost ke kmeni na 

základě příbuzenství než k širšímu kmenovému svazu3
, který mohl být jen 

vojenským spojenectvím. Dokud žili Gótové v oblasti Černého moře, tedy 

před rokem 375, můžeme jejich sociální organizaci poznávat jen pomocí 

archeologických nálezů. Až přesun gótských skupin do oblasti Balkánu 

podnítil větší zájem římských historiků a věrohodnější písemné zprávy. 

Problematika germánské etnogeneze v období raného středověku byla vždy 

spojena s politickými a vojenskými dějinami a významnými osobnostmi, 

které kolem sebe dokázaly vytvořit nová uskupení. Kmenová nebo státní 

identita ve středověku byla daleko volněji chápaná než dnes. Rasová, 

jazyková nebo kulturní příslušnost nehrála tak velkou roli, jak ji známe 

z ponapoleonské Evropy. Jistě nelze říci, že jednotlivci měnili svou 

kmenovou příslušnost jen podle momentální výhodnosti, ale prostupnost 

jednotlivých germánských skupin byla značná i díky vzájemné jazykové 

srozumitelnosti. Všechny východogermánské i západogermánské kmeny se 

mezi sebou dokázaly v této době snadno dorozumět4• Nemáme doloženy ani 

problémy se začleněním jazykově a kulturně zcela odlišných hunských, 

alanských nebo sarmatských elementů. Známe daleko více etnik než kolik 

existuje archeologicky doložených kultur5
, proto mohl být přechod mezi 

skupinami velmi snadný. Kmeny, které nám popisuje Tacitus nebo Caesar, 

I Bednaříková, J., Stěhování národů, s. 366. 
2 Schlette, F., Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou, Praha 1977, s. 40. 
3 James, E., Frankové, Praha 1997, s. 9. 
4 BednařI'ková, J., Stěhování národů, s. 366. 
5 Heather, P., Gótové, s. 24. 
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splynuly s jinými pod novým názvem nebo rozdělily a byly zničeny1. Některé 

kmeny vystupují jen pod jiným jménem. Menší skupiny, které byly začleněny 

nebo se dobrovolně připojily k velkému svazu, jako byli Ostrogóti, si udržely 

vědomí své identity i po několik generací. Nelze tedy tvrdit, že připojení 

k nové skupině znamenalo automaticky ztrátu původního sebeuvědomění a 

bezvýhradné přijetí nové identity. Soudržnost takového útvaru byla velmi 

problematická a závisela na schopnosti vůdce a úspěchu jeho politiky. Pokud 

chceme pochopit vznik germánských skupin v období stěhování národů 

musíme sledovat vojenské a politické úspěchy jednotlivých vůdců, které 

podmiňovaly existenci jakékoli větší skupiny. 

Zvláštní situace nastávala v případě kmenů v sousedství bohaté římské říše. 

Získání dávek a titulů z Konstantinopole neobyčejně zvyšovalo prestiž 

náčelníků a upevňovalo jejich pozici. Římané často nesprávně označovali 

náčelníky jako krále a chápali jejich pozici jako absolutních vládců2• Gótští 

vládci nebyli absolutními panovníky nikdy a to přes velké zesílení jejich 

postavení už od doby, kdy byli vazalem Hunů a dále za Theodoricha 

Velikého. Rozhodující pro pozici každého vládce byla vždy jeho osobnost a 

úspěšnost jeho politiky. Za své jednáni se musel zodpovídat kmenovému 

shromáždění. Kontakty s římským světem vedly k posilování autoritativní 

vlády náčelníka. Je zcela patrné, že u kmenů, které se nacházely v blízkosti 

římských hranic, docházelo k posilování kmenové identity a centralizace 

panovnické moci více než u kmenů sídlících severněji a východněji. Toto 

vymezování mělo také teritoriální rozměr například v chápání, co je ještě 

římská půda a kam tedy mají právo Římané zasahovae. Ve 4. století měli 

z Gótů s Římany společnou hranici pouze Tervingové, což byla jedna 

z gótských skupin v oblasti dnešní Moldávie a Rumunska. 

1 Tacitus, Germania 29, Oxford 1975. 
2 Schlette, Germáni, s. 36, 40, 239. 
3 Ammianus Marcelinus, XXVIII. 
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Další významná část Gótů, Greutungové 1, sídlila severně od Černého moře 

a s impériem neměla bezprostřední kontakt. Kolik dalších významných 

gótských skupin existovalo před stěhováním národů, nelze přesně vymezit. 

Roku 375 zaútočili Hunové na kmeny Greutungů a část z nich donutili 

k útěku, další si podmanili. Greutungové společně s Tervingy hledali útočiště 

v římské říši. Císaři se spojené skupiny Tervingů, Greutungů zdály příliš 

početné a povolil vstup jen Tervingům. Za vojenskou pomoc římské říši měli 

dostávat potraviny. Zřejmě vinou římských velitelů v Thrákii nebyla úmluva 

dodržena. Gótští náčelníci se pokusili vyjednávat s vojenskými veliteli přímo 

v Marcianopoli, ale římské velení se je pokusilo neobratně zavraždit. Gótové 

zareagovali povstáním a snažili se Marcianopol dobýt. Byli přes svou velkou 

vojenskou sílu v neřešitelné situaci. Nedokázali dobýt silně opevněná města 

se sklady potravin, proto nemohli ze zásobovacích důvodů soustředit armádu 

na jednom místě a bylo otázkou času, kdy budou rozptýlené gótské oddíly 

pobity římskou armádou. Císař Valens se rozhodl vytáhnout do rozhodující 

bitvy, což bylo z vojenského hlediska nejhorší možná varianta. Roku 378 

utrpěl katastrofální porážku u Adrianopole2
• 

Gótové v římské říši byli rozděleni do několika skupin. První skupina Gótů, 

která byla usazena na římské půdě, byla část Tervingů a Greutungů, kteří si 

vyjednali vstup do říše roku 376. Tervingové byli vedeni Fritigernem a 

Alavivem3
• Po jejich povstání se do říše dostali také Greutungové vedení 

náčelníkem Alatheem4
• Společně s Greutungy přišli Alani a Hunové, kterým 

velel Safrak5
• Již z počtu náčelníků můžeme usuzovat na nejednotnost a 

účelovost uskupení. Římané se snažili využít rozděleného velení Gótů a 

1 Ve starších publikacích jsou názvy Greutungové a Ostrogóti používány nesprávně jako 
synonyma. 
2 Též Hadrianopolis. Podrobný popis bitvy viz. Ammianus Marcelinus, XXXI. 
3 Roku 376 se Tervingové po neúspěšných válkách s Huny rozdělili na několik skupin. Část zůstala 
věrná Athanarichovi, ostatní se pod vedením Alaviva a Fritigerna snažili proniknout do římské říše. 
4 Alatheus byl jedním z nástupců Ermanarichova syna Vithimera, který padl roku 376 v boji 
s Alany. 
5 Též Safrax. 
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jednat s každou skupinou samostatně. Dříve se často podařilo římské 

diplomacii početné nepřátele rozdělit, ale také Gótové časem poznali, že 

pokud nebudou postupovat společně nemohou s římskou mocí soupeřit. 

Žádná gótská skupina neměla přímý zájem ani sílu na likvidaci impéria. 

Římská říše od nich sice roku 378 utrpěla jednu ze svých nejhorších porážek 

v historii 1, ale brzy se ukázalo, že germánská převaha je dočasná a moc 

římské říše není zlomena. Gótové začali trpět nedostatkem potravin v nepříliš 

bohatých provinciích Moesia, Thracia a Dacia. Všichni měli tedy zájem na 

mírovém řešení konfliktu. Novému císaři Theodosiovi se dařilo korumpovat 

gótské vůdce a získat mezi gótskou šlechtou prořímskou stranu. Roku 380 

byly usazeny spojené jízdní formace Hunů a Alanů v Panonii2
. Foederátní 

smlouvy se všemi skupinami byly uzavřeny do roku 382, kdy byli Gótové 

usazeni v provinciích Dacia Ripensis a Moesia II. 

Existovala ještě řada dalších skupin Gótů, kteří se pokoušely dostat do 

ochrany říše před tlakem Hunů. Někteří autoři3 uvádějí, že roku 380 vstoupila 

pod ochranu říše další část Tervingů vedených pohanským králem 

Athanarichem4
• Někteří Tervingové zůstali v oblasti dnešních Karpat 

nezávisle na římské a prozatím i hunské moci5
• 

Další pravděpodobně nezávislá gótská skupina vpadla do římské říše roku 

386 pod vedením náčelníka Odothea. Jednalo se zřejmě o další skupinu 

Greutungů, ale v pramenech není její původ upřesněn. 

Mnoho Gótů bylo také v multigentilním vojsku gótského krále Radagaisa6
, 

který v letech 405-406 vpadl do Itálie. Roku 406 byl poražen hunskýme a 

1 Bitva u Adrianopole byla už tehdejšími autory (například Ammianus Marcelinus, XXXI 11-16) 
srovnávána s porážkou Římanů u Kann. 
2 Tyto skupiny měly klíčovou roli v adrianopolském úspěchu, viz Todd, M., Germáni, Praha 1999, 
s.143. 
3 Například Bednaříková, J., Stěhování národů, s. 81. 
4 Soudce Athanarich (tzn. vládce) Tervingůje doložen poprvé v letech 367 a 369, kdy vedl války 
s císařem Valentem. Roku 376 byl donucen Huny odejít s částí své skupiny do Sedmihradska. 
Zemřel roku 381. 
5 Heather, P., Gótové, s. 112. 
6 Velkou část voj ska tvořili Svébové. Bližší informace o této skupině se nezachovaly. 
7 Najatí bojovníci hunského krále VIdina. 
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gótskými jednotkami, které byly ve službách západořímské říše. Zajatci byli 

prodáni do otroctví. Zde byl počátek spolupráce mezi západořímskou říší a 

hunskými náčelníky, kteří povolovali najímání svých válečníků během první 

poloviny 5. století. Při tažení Vizigótů krále Alaricha 1.1 (395-410) do Itálie 

roku 410 se většina z těchto otroků připojila kjeho vojsku. Radagaisovi 

stoupenci rozhodně nebyli uprchlíci z hunského poddanství, neboť hunská 

moc v této době byla v Černomoří a dolním toku Dunaje, ale jistě ne ve 

tř d ' E ,,2 S e nI vrope. 

Kromě skupin, které byly dosud uvedeny, existovala na počátku 5. století 

řada dalších gótských skupin, které neměly kontakt s římskou říší a byly 

postupně začleněny do hunské veleříše. 

Ve své práci se budu zabývat politickými a vojenskými dějinami Gótů, 

které podmiňovaly vznik a udržení této nové skupiny 5. století. Bohužel 

římské historiky zajímaly germánské kmeny jen pohledem římské zahraniční 

politiky a zájmů římských říší. Zprávy o životě běžného Góta jsou velmi řídké 

a díky častým přesunům kmenů v době stěhování národů jsou problematické i 

archeologické nálezy. 

Otázka etnogeneze Ostrogótů a Vizigótů v 5. století je poměrně nová, 

neboť dříve se doslovně užívalo dílo historika Jordana, který s těmito pojmy 

běžně operoval i pro nejstarší období gótské historie. Podle Jordana, který 

nám jediný zanechal popis celých gótských dějin, byli Gótové takto rozděleni 

již v oblasti Černomoří ve 3. století. Můj zájem se zaměří jen na Ostrogóty a 

pokusím se v množství protichůdných informací najít období a skupiny ze 

kterých vznikl kmenový svaz, který vytvořil stát v Itálii. 

Pro Ostrogóty bylo charakteristické, že příbuzenské struktury typické pro 

kmenovou společnost nezanikly vytvořením státu, ale jednotlivé kmenové 

1 První zmínky o Alarichovi máme z let 395-397, kdy vyplenil Balkán.Od roku 401 se neúspěšně 
pokoušelo nátlak na císaře Honoria. V letech 402 a 403 byl poražen římským magistrem militium 
Stilichonem. Roku 410 vyplenil Řím. 
2 Na počátku 5. století byl nejmocnějším hunským vládcem VIdin, jehož sídla ležena na dolním 
Dumýi. 
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součásti si zachovaly důležitou funkci. Důvodem této nedokončené 

transformace byla pravděpodobně krátká existence jejich státu. Jako 

v ostatních raně germánských státech hrála rodová příslušnost větší roli než 

loajalita ke státu. 
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GÓTOVÉ v DOBĚ HUNSKÉ NADVLÁDY 

Na počátku 5. století existovaly skupiny Gótů, které byly usídleny na 

území římské říše a několik dalších velkých svazů se dostalo do područí 

hunské říše. Dále můžeme předpokládat, že část Gótů si ještě zachovala 

svobodu a byla pod hunským tlakem nucena ustoupit na západ. Samozřejmě, 

že tyto svazy byly časem podrobeny Huny nebo se dostaly ke svým 

soukmenovcům pod římskou ochranu. 

Mezi skupiny, které se dostaly do říše patřila větší část Tervingů vedená 

v bitvě u Adrianopole Fritigemem a Greutungové s Alany a Huny náčelníků 

Alatheea a Safraka. Tyto skupiny se staly mezi lety 380-382 římskými 

foederaty. Byly usídleny v provinciích Panonia II., Dacia Ripensis a Moesia 

II. Zde narážíme na dva možné výklady dalších osudů obou skupin. 

První výklad vychází z nejednoznačnosti pramenů, podle kterých byli 

Greutungové usazeni v Panonii a s Tervingy dále nespolupracovali. Jisté je, 

že se od Greutungů a Hunů nejpozději roku 408 oddělují Alani 1, kteří se 

možná mohli připojit k vojsku krále Radagaisa. Tažení roku 406 se někteří 

Alani zúčastnili. 

Prameny na přelomu stoletf, které se zmiňují o povstání z roku 395, 

hovoří jen o jedné skupině, která byla vedena Alarichem a je označována za 

vzpouru usedlíků z roku 382. Podle mého názoru byl tak Alarich jediným 

vládcem Tervingů a Greutungů a došlo k vytvoření nového útvaru. Tito 

Vizigóti se zformovali až na římském územÍ. Domnívám se, že tato teorie je 

velmi pravděpodobná, protože obě gótské skupiny spojovaly společné 

problémy s Římany a naopak jejich vlastní dynastie, které je rozdělovaly již 

po roce 380 zřejmě neexistuje. 

1 Wolfram, H., History ofthe Goths, s. 263. 
2 Zosimos, N 24-34. 
3 Žádné prameny se po roce 380 nezmiňují o Alatheovi, Safrakovi. Adrianopolský vítěz Fritigem 
pravděpodobně také nebyl u moci. 
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Pokud přijmeme tento názor pak nemůžeme dále užívat označení Vizigóti 

= Tervingové a Greutungové = Ostrogóti, protože pod Alarichovým vedením 

obě skupiny splynuly v jeden celek. Svaz, který odešel s Alarichem do Itálie 

vytvořil po splynutí se stoupenci poraženého Radagaisa Vizigóty a jeho další 

osud po roce 409 nesleduji. 

Tato úvaha neodporuje našemu jedinému soustavnému pramenu ke gótské 

historii tj. Getice, kde Jordanes tvrdí, že po porážce od Hunů v letech 370-375 

byli Ostrogóti podmaněni a odděleni od Vizigótů1 • To by znamenalo, že 

Greutungové Alathea a Safraka2 nejsou pozdější tzv. panonští Gótové vedení 

dynastií Amalů3 • Nyní se nám nabízí otázka co se stalo s gótskou skupinou 

náčelníka Alathea4
• Tato část byla možná roku 380 zničena císařem 

Gratiánem nebo se stala součástí sil Alaricha5
• 

Další mohutná skupina se dostala do říše roku 386 pod vedením náčelníka 

Odothea. Někdy jsou její příslušníci označováni jako Greutungové. Tito 

Gótové hledali útočiště před Huny v římské říši, ale nebyli spřízněni s Amaly. 

Římská armáda je porazila a poražené zbytky skupiny byly umístěny do 

maloasijské Frýgie. Roku 399 se připojili k povstání vojenského velitele 

gótského původu Tribigilda a porazili císařskou armádu. Další generál 

gótského původu Gainas měl vzpouru potlačit, ale místo toho využil povstání 

ke svým cílům. Nakonec byl nucen prchnout za Dunaj a jeho přívrženci byli 

poraženi hunským vládcem Uldinem6
• 

Na římském území v oblasti pohoří Stara Planina byli usídleni tzv. Malí 

Gótové. Tito Gótové byli křesťané a patřili k Tervingům. Roku 347 nebo 348 

museli pro svou křesťanskou víru opustit své ještě pohanské soukmenovce7
• 

1 Jordanes, Getica, 129. 
2 Safrak byl zřejmě Alan a velel formacím Alanů a Hunů, viz Bednaříková, J., Stěhování národů 
s. 114. 
3 Amalové byli dynastií, z níž pocházel Theodorich Veliký. Najeho objednávku napsal 
Cassiodorus Senator své gótské dějiny .. 
4 Alani se oddělili zřejmě po roce 382. 
5 Více k této otázce viz Heather, GÓlové, s. 143. 
6 Zósimos, IV 53. 
7 Bednaříková, J., Stěhování národů, s. 73. 
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Nelze s jistotou říci ke které skupině se připojili, ale pravděpodobně odešli 

s Alarichem. 

Velmi významní a početní byli Gótové Theodoricha Strabóna, což bylo 

několik gótských skupin usídlených Římany v Thrákii. Do balkánských 

provincií se dostávají v letech 421 nebo 427. 

Řadě gótských skupin se podařilo uprchnout před hunskou invazí do 

římské říše, ale další početné skupiny toto štěstí neměly a to znamenalo 

upadnout pod moc Hunů. Brzy se ukázalo, že dostat se do vazalského poměru 

k hunské říši nemusí být taková pohroma, jak se germánské kmeny 

domnívaly. Hunská moc se v oblasti dolního Dunaje objevuje po roce 400. 

Kromě Gótů se pod nadvládu hunské říše dostaly také řady dalších 

germánských a negermánských kmenů, které se podřídily centrální hunské 

moci jen formálně a mnohdy mezi sebou jednotliví vazalové vedli válkyl. 

Stupeň podrobení různých kmenů se lišil podle významu kmene a vzdálenosti 

od hunských center2
• Žádný germánský kmen neměl nikdy podle žádného 

pramene dosazeného hunského vládce. Ve vnitřních záležitostech byly 

germánské skupiny poměrně svobodné a Hunové jen potvrzovali jejich 

náčelníky. 

Gótové pod vládou Hunů platili stejně jako ostatní germánské skupiny 

tribut v potravinách a museli se účastnit hunských taženÍ. Všechny kmeny bez 

rozdílu se musely podřizovat hunské zahraniční politice. Zařazování 

bojovných poddaných bylo zřejmě pro málo početné Huny nutné zlo, které 

sice vedlo velikému početnímu posílení vojska a díky podílům na kořisti i 

k určitému utužení svazku, ale důsledkem byla obrovská militarizace už dříve 

bojovných germánských kmenů. Tato touha po kořisti zpětně nutila hunské 

vládce k dalším nájezdům do římské říše. Díky obrovským tributům hlavně 

z východořímské říše si Hunové se svými poddanými zvykli na velký 

přepych, který nemohli dostat jiným způsobem, což vedlo po pádu hunské 

1 Viz Jordanes, Getica, 251. Autor popisuje boje Gótů se Svéby nebo Gepidy. 
2 Viz Priskos, 11,2 například k Akatzirfun byl dosazen za vládce jeden z Attilových synů. 
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říše ke snaze Gótů získávat tribut z Konstantinopole formou foederátní1 

smlouvy. 

Nejvýznamnější a pro nás nejdůležitější skupinou byli Gótové vedení 

dynastií Amalů. Okolo této legendarizované dynastie panuje řada nejasností. 

Pokud vycházíme z údajů obsažených v Getice, pak by všichni Gótové pod 

hunskou mocí byli sjednoceni touto dynastie. Nad Góty by tato dynastie 

panovala od již v 1. století. Tato interpretace je bezpochyby jednostranná a 

mylná. Doloženo máme nejméně šest dalších gótských skupin pod hunskou 

mocí, které Getica ignoruje. Getica nám popisuje, jak za vlády hunského 

vládce Balambera3 potlačovala jedna gótská skupina přílišnou samostatnost 

jiných Gótů4• To naopak potvrzuje roztříštěnost Gótů po jejich podrobení a 

možná i před hunským vpádem. Ani pro Huny by nebylo výhodné dovolit 

sjednocovací proces mezi Góty, kteří by se hůře kontrolovali, proto se 

můžeme domnívat, že jedna zvláště loajální dynastie tj. Amalové potlačovala 

neposlušnosti ostatních gótských dynastií a získávala nad nimi moc, ale tento 

proces mohl být dokončen až po pádu hunské moci. 

První zcela jistě doložený panovník z dynastie Amalů je Valamer nebo 

Valamir5
• Známe jména jeho předchůdců, ale ti jsou bud' mytičtí či eponymní 

jako například Amal, Ostrogotha nebo nemáme doloženu příbuznost s Amaly. 

Getica nám dále tvrdí, že po smrti Thorismunda do vlády jeho nástupce 

Valamira Gótové čtyřicet let neměli krále. Pokud nebudeme věřit Jordanovi, 

že nezvolili nástupce ze smutku nad smrtí Thorismunda, pak jsou dle mého 

názoru jen dvě možná vysvětlení. Gótové pod hunskou nadvládou byli tak 

výbojní a obtížně kontrolovatelní, že jim hunští vládci zakázali mít vlastní 

1 Tzn. fonnálně spojenecká smlouva, která zavazovala spojence k vojenské pomoci, za kterou 
dostávaly dávky. 
2 Jordanes, Getica, 180. 
3 P. Heather (Gólové, s. 123), zastává názor, že vládce Balamber je totožný se samotným 
Valamerem. 
4 Jordanes, Getica, 248-251. 
5 Též Valmer nebo Theodemer. 
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panovníky. Takto tvrdě nebyl podroben žádný jiný gennánský kmeni. Možná 

se také Jordanes nesprávně orientoval ve vnitrogótské politice 4. století a 

mylně ztotožnil hunského vládce Balambera s Valamirem a události které 

popisuje se nestaly na počátku 4. století, ale kolem roku 4502
• Dle mého 

názoru je čtyřicetileté bezvládí vymyšleno Jordanem, aby vyplnil chronologii 

vládců a není na místě předpokládat u Gótů těžší podmanění než u jiných 

kmenů neboť jejich pozice v hunské veleříši byla naopak privilegovaná. 

Gótové vedení Amaly byli jistě velmi silnou skupinou s asi patnácti tisíci 

muži a patřili společně s Gepidy mezi nejsilnější gennánské kmeny, které si 

Hunové podmanili. Amalští vládci patřili k nejbližším dvořanům na Attilově 

dvoře a gótština byla vedle latiny a hunštiny úředním jazykem dvora. 

O původu této skupiny panuje řada nejasností. V době vlády Attily jsou 

tito "amalští" Gótové bezpečně doloženi v Panonii. Kdo a kdy je tam usídlil 

zůstává otázkou. Pokud jsem odmítl možnost, že byli potomky Greutungů 

z roku 376, museli zde být usazeni Huny. Getica jasně říká, že amalská 

skupina nestihla před Huny ustoupit, zůstala ve své zemi a byla podmaněna3 • 

Podle verze, kterou nám předkládá Jordanes, byli Valamirovi Gótové usazeni 

v Panonii až císařem Markiánem (451-547). Předpokládal tak, že po bitvě na 

řece Nedao, kdy se zhroutila hunská moc, obsadili Gótové území vyklizená 

Huny. Hunská moc se však nezhroutila zdaleka tak rychle a zůstávala ještě 

nejméně patnáct let reálnou silou. Domnívám se, že panonští Gótové byli 

v oblasti usazeni samotnými Huny. Po smrti západořímského vládce Flavia 

Constantia roku 421 obsazují Hunové severní Panonii. Ve 40. letech 5. století 

se pak obě římské říše zřekly severněji položených oblastí Panonie. 

Pravděpodobně v této době zde byli Attilou umístěni Valamirovi Gótové. 

Důvodů pro přesun této skupiny mohlo být více. Gótové byli zemědělci a 

z bohaté Panonie mohli lépe zásobovat Huny na středním toku Tiszy. Byli 

1 Zmiňováno výše v souvislosti s hunskou správou. 
2 Viz podrobněji Heather, P., Gótové s., 122-125. Autor zde rozebírá nelogičnost podpory 
Gesimunda hunskému králi Balamberovi 
3 Jordanes, Getica, 247. 
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také jedním z vojensky nejsilnějších spojenců, který se účastnil většiny 

hunských vpádů do římských říší a z Panonie mohli být rychleji 

mobilizovatelní než z jejich dřívějších východněji umístěných sídel. Dále 

vytvářeli obranný prstenec vazalů kolem vlastních hunských území. Díky 

blízkosti centrálních hunských držav byli také lépe kontrolovatelní a 

pacifikovatelní, což bylo vzhledem k jejich síle pro Huny velmi důležité. 

Víme také, že měli velmi významné postavení na hunském dvoře, kde patřil 

Valamir společně s Ardarichem, vládcem Gepidů, k nejvýznamnějším 

Attilovým dvořanům 1. Gótština byla na hunském dvoře běžně užívaný jazyk2
, 

což by tuto teorii také potvrzovalo. Na jiném místě Jordanes tvrdí, že po 

porážce na Nedao ustoupili Hunové k pobřeží Pontu, kde kdysi sídlili 

Gótové3
• Výsadním postavením mezi germánskými kmeny si pravděpodobně 

Hunové zajišťovali loajalitu Gótů a jejich podporu proti ostatním vazalům. 

Pravděpodobně byla tato politika úspěšná až do konce hunské říše. 

Kolem roku 450 sídlili tedy Amalové v Panonii pod vládou tří bratrů. 

Vrchní vláda patřila Valamirovi, kterému byli podřízeni Thiudimir a Vidimir. 

Jsou to první Amalové jejichž příslušnost k dynastii není zpochybňována. 

Mezi bratry měla panovat patrně vzácná svornost, když Thiudimir byl 

ochoten sloužit jako vojevůdce pro svého staršího bratra Valamira a Vidimir 

se bylo ochoten podřizovat oběma 4. 

I Priskos frag. 49. 
2 Viz tamtéž. 
3 Jordanes, Getica, 263, srov. též Getica, 264. 
4 Jordanes, Getica, 253. 
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Roku 450 byla podepsána poslední ze série mírových smluv meZI 

východořímskou a hunskou říší. Attila mohl obrátit armády svých vazalů proti 

západu. Není zcela jasné, zda chtěl západořímskou říši jen vyplenit nebo 

zničit. 

Attila svolal obrovskou armádu tvořenou Huny, Alany, Góty, Gepidy a 

řadou dalších germánských poddaných. Panonští Gótové byli vedeni 

náčelníky Valamirem, Thiudimirem a Vidimirem. Druhou nejpočetnější 

armádu poslal Attilův nejbližší vazal Ardarich, vůdce Gepidů 1• Valamirovi 

Gótové bojovali proti svým příbuzným Vizigótům na pravém křídle armády. 

Ardarich dostal velení nad levým křídlem vojsk. Valamir a Ardarich měli 

důležitější pozici než většina Hunů, což ukazuje, že Hunové alespoň 

nejvýznamnějším kmenům dávali možnost podílet se na důležitých 

rozhodnutích. 

V čele vojsk, které se postavily na obranu západní Evropy stál 

západořímský magister militium Aětius. Západořímské, vizigótské a franské 

vojsko porazilo na Katalaunských2 polích armádu vedenou Huny, ale Aětius 

se rozhodl Attilovu armádu definitivně nezničit. Attilova armáda se tak mohla 

stáhnout z Galie poražená, ale bojeschopná. Proč Aětius defmitivně nezničil 

Attilova obklíčená vojska? Vzhledem kjeho dřívějším vztahům s Huny to 

nebyl tak překvapující krok. Attilova říše byla sice silný protivník, ale držela 

pod kontrolou většinu zadunajských národů, které nemohly samostatně útočit 

na západ. S Huny se jednalo obtížně, ale pokud došlo k dohodě, byl klid na 

celé římské hranici. Díky tomu byl vyřešen starý římský problém 

s množstvím nájezdníků, kdy zničení jakékoli barbarské skupiny neřešilo 

celkovou situaci na hranici. Aětius také s oblibou využíval Huny jako 

žoldnéře. 

1 Jordanes, Getica, 201. 
2 Též na Mauriackých polích. 
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Po neúspěchu v Galii bylo pro fungování hunské říše nutné někde získat 

kořist. Následujícího roku proto vpadl Attila do severní Itálie a poplenil ji. 

Zkušený vojevůdce Aětius nechal nebráněné průsmyky Julských Alp a 

dokonce nezabránil ani vyplenění Milána nebo Pavie. Problematice let 451 a 

452 se nejnověji věnuje ve své práci J. Bednaříkovál . 

Byla to Attilova poslední velká výprava. Roku 453 Attila nečekaně zemřel. 

Jeho smrt měla být zásadní zkouškou, která prověřila pevnost hunské říše. 

I Bednaňlwvá, J., Stěhování národů, s. 64-69. 
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BITVA NA NEDAO 

Po smrti Attily si jeho synové začali dělit své vazaly jako otroky. Vládce 

Gepidů Ardarich se postavil do čela kmenů, které se snažily získat nezávislost 

na dosavadních vládcích. Část vazalských kmenů zůstala věrna nástupcům 

Attily. V rozhodující bitvě na dodnes nelokalizovaném přítoku řeky Sávy 

překvapivě zvítězila koalice germánských kmenů vedená Ardarichem. 

Podrobněji se nyní zaměřím na pozice Valamirových Gótů během 

rozhodující bitvy na řece Nedao. Chování Gótů během rozhodujícího střetnutí 

o existenci říše nám lépe osvětluje jakou pozici měli Gótové v hunském 

svazu. Náš hlavní pramen ke gótským dějinám Getica pozice Gótů zamlžuje1
• 

Není tedy zcela zřejmé, zda se Valamir bitvy účastnil a případně na které 

straně. Protože není žádný jednoznačný doklad, mínění většiny badatelů se 

zde rozcháze. Podle mého názoru se Valamir do boje zapojil na straně Hunů. 

Proto Jordanes nevyzdvihl podíl Gótů na odboji. Kmeny vítězné germánské 

koalice Góty nenáviděly. To by dokazovalo na obrovský význam jaký pro 

Valamirovy Góty měla hunská říše. Na straně povstalých Germánů stáli 

Gepidové a podle mínění většiny badatelů také Rugiové, Skirové a Herulové. 

Pokud přijmeme názor H. Wolframa a připustíme, že Gótové bojovali na 

straně poražených Hunů, jistě ne ze strachu z Hunů, ale protože byli společně 

s Huny spíše vládci než otroci v tomto multietnickém uskupení. Bitva na řece 

Nedao znamenala rozklad této říše a Gótové nyní museli sledovat své zájmy 

obklopeni národy, které s Huny potlačovali. Gótové se přestali ohlížet na 

hunské zájmy a sami se stali terčem hunského útoku, který odrazili. 

1 Jordanes, Getica, 263. 
2 E.A. Thompsom (Romans and Barbarians, s. 51) a P. Heather, (Gótové, s. 133) tvrdí, že se 
Gótové bitvy nezúčastnili, opačný názor má H. Wolfram, H. (History ofthe Goths, s. 258). 
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Gótové byli zvyklí na stálý přísun luxusního zboží z římských oblastí. Nyní 

samozřejmě žádná z římských říší tribut neplatila a samotní Gótové nemohli 

pomýšlet na jeho vynucení. 

V tomto období konce hunské říše mezi lety 453-455 se narodil 

nejvýznamnější gótský vladař a pokračovatel Valamirova sjednocovacího díla 

Theodorich Veliký \ 453/455-526). Theodorich byl synem Thiudimira a 

konkubíny, byl tedy synovcem nejmocnějšího vládce panonských Gótů 

Valamira. 

Hunská moc existovala ve východní Evropě ještě asi dvacet let a pod jejich 

nadvládou zůstalo i několik gótských skupin. Mezi lety 466-471 je doložen 

pokus gótské skupiny vedené vládcem Bigelisem dostat se do říše a 

posledního tažení Attilova syna Dengizicha se zúčastnili gótští bojovní ce. 

Roku 471 byl zavražděn na popud východořímského císaře Leona 1. velitel 

římských armád na Balkáně Aspar. Jeho vražda vyvolala povstání gótských 

foederátů usídlených v Thrákii. Je to náš první zřejmý doklad o existenci 

skupiny Theodoricha Strabóna. Jisté je, že si tento velmi silný gótský svaz 

vybojoval prestižní postavení spojené s pravidelným tributem. Tato skupina 

nebyla dlouhou dobu homogenním celkem ovládaným jedním vůdcem. 

Původně se zřejmě jednalo o řadu menších vzájemně nesouvisejících skupin, 

které unikly z hunského prostoru, ale neměly spojitost s Valamirem a jeho 

Góty. Spolehlivější informace o procesech, které mezi thráckými Góty 

probíhaly před rokem 470 nemáme. 

Rozklad hunské říše znamenal znovu pohyb řady germánských kmenů a 

jejich vzájemné války. Jedině území obou římských říší poskytovalo relativní 

bezpečí a mnohdy značný tribut. Pozice thráckých Gótů byla tedy velmi 

výhodná, ale toto postavení toužila zaujmou řada dalších kmenů. Mimořádně 

výhodné by to bylo pro panonské Góty, kteří byli obklopeni nepřátelskými 

kmeny. Lákavé byly samozřejmě také dávky, které Konstantinopol spojencům 

1 Jordanes, Getica, 269. 
2 Priskos, frag. 49 V. 
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vyplácela za obranu hranic. Panonští Gótové patřili k nejsilnějším kmenům 

v oblasti a několikrát porazili sousední germánské kmeny. Panonie byla po 

mnoha válkách zpustošena, proto se rozhodli dostat do východořímské říše a 

převzít pozice thráckých Gótů. Muselo tedy dojít k boji mezi oběmi 

skupinami a jejich vládci Theodorichem Velikým a Theodorichem 

Straoonem. 
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PANONŠTÍ A THRÁČTÍ GÓTOVÉ 

Gótské dějiny mezi léty 455 až 473 nám z našich pramenů důkladněji 

popisuje pouze Getica1
• Poskytuje nám pouze údaje o válkách Gótů se 

sousedy. V jednom z několika střetů se Svéby a jejich spojenci Skiry padl 

nejvyšší amalský vládce Valamir. Jako odplatu měli Gótové vyhubit Skiry2, 

ale zmínky o Skirech se v historických pramenech objevují i v dalších letech. 

Gótové v Panonii byli podle Jordana mírumilovní a přátelští ke svým 

sousedům, ale ve skutečnosti nežili s žádným sousedním kmenem 

v dlouhodobějším míru. Jisté je, že gótská moc v této oblasti patřila 

k nejsilnějším, protože dokázali porazit početné koalice nepřátel. Po porážce 

Skirů vstoupili do války Gepidové, Rugiové a svou pomoc poslali také 

Sarmati3
• V rozhodující bitvě na řece Bolia4 zvítězil Thiudimir, který po smrti 

svého bratra Valamira vedl panonské Góty. 

Zdá se, že koalice namířené proti Gótům mohly být pokračováním 

spojenectví od Nedao, ale velká vojenská moc Gótů ohrožovala široké okolí. 

Po smrti Valamira nebyl zvolen do čela jeho skupiny nový vůdce, ale vedení 

převzal jeho bratr Thiudimir. Došlo tedy k další centralizaci gótské moci, kdy 

byly spojeny dvě ze tří gótských skupin. Důsledkem této centralizace mohlo 

být i zmiňované vítězství na řece Bolia. Nad panonskými Góty sice měl 

vrchní vládu jen jeden vůdce a tím byl Valamir, ale i v Getice jsou 

popisovány boje, kdy bratři bojují nezávisle na sobě5 • 

Roku 473 se skupiny panonských Gótů rozhodly přesunou na Balkán. Zda 

to byl důsledek stálého tlaku sousedních kmenů nebo jen mocenský nátlak na 

Konstantinopol nelze jasně říci, ale militarizace panonských Gótů dosáhla 

1 Jordanes, Getica, 266-282. 
2 Jordanes, Getica, 276. 
3 Označení Sarmat v tomto období je již zavádějící, ale jsou to jistě kočovně národy z oblasti 
východoevropských stepí, nelze vyloučit hunské nebo Hunům příbuzné kmeny. 
4 Pohl, W., Die Volkerwanderung, s. 126. 
5 Např. Jordanes, Getica, 269. 
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takového stupně, že se nebyli ochotni živit jinak než z kořisti. Thiudimir 

údajně před svým tažením na Balkán vybídl bratra Vidimira na tažení proti 

slabší západní říši. Vidimir skutečně toto tažení do Itálie podnikl, ale utrpěl 

drtivou porážku a sám padl. Zbytek jeho skupiny odvedl jeho stejnojmenný 

syn k Vizigótům.Takto nám rozdělení panonských Gótů předkládá Getica1
• 

Pravděpodobně byl Vidimir k odchodu od hlavní části Gótů donucen a odešel 

jen se svými příznivci a nikoli všemi Góty, kteří mu podléhali. Hlavní masa 

Gótů vedená Thiudimirem a jeho již dospělým synem Theodorichem vpadla 

na Balkán. 

Východořímská říše byla od roku 471 zmítána vnitřní revoltou v Thrákii. 

Přes momentální obtíže nebyla vnitřní situace ve východořímské říši zdaleka 

tak špatná jako na západě. Nebyl zde ochromen hospodářský život a vnitřní 

spory se týkaly jen omezeného okruhu lidí. Po smrti císaře Markiána ovládal 

politiku říše Alan Aspar, který dosadil za vládce důstojníka Leona. Ten 

nechtěl být loutkou v rukách Aspara a povolal za svou gardu barbarské 

Issaury. Tím ohrozil moc nejen Aspara, ale i thráckých Gótů, o které se 

generalissimus opíral. Aspar se snažil o mír s panonskými Góty i s Vandaly. 

Leon se naopak snažil s oběma válčit. Jeho neúspěšné války roku 459 

s panonskými Góty a roku 468 s Vandaly daly za pravdu Asparovi. Roku 471 

byl Aspar se svým synem zavražděn na hostině z popudu císaře Leona. 

Nastalo všeobecné násilí namířené proti Germánům. Nejcitelněji byli touto 

změnou politiky zasaženi thráčtí Gótové. Byli nejvýznamnější a nejpočetnější 

germánskou skupinou ve východořímské říši a dostávali pravidelný foedus. 

Nebyli sice do roku 471 sjednoceni pod vládou jediného náčelníka, ale jejich 

sídla poblíž Konstantinopole a Asparovo vedení jím dávalo dostatečný vliv na 

události v říši. Tato pozice byla vraždou Aspara ohrožena a vlna 

protigermánských násilností také nedávala dobré vyhlídky na uchování jejich 

výjimečného postavenf. 

1 Jordanes, Gelica, 284. 
2 Podrobněji k této problematice viz Heather, P., Gólové s. 157-171. 
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Panonští Gótové se rozhodli využít složité vnitropolitické situace ve 

východní říši a obsadili nejvýznamnější město Ilyrika Naissus1
• Když 

nenarazili na významnější překážky rozhodl se Thiudimir se svým synem 

postupovat dále na Soluň dokud nenarazí na větší odpor2
• Římané neměli dost 

sil zabránit pronikání panonských Gótů a než by riskovali vyplenění jednoho 

z nejvýznamnějších měst říše nabídli Gótům území a poplatky. Příchozí 

Gótové měli být usídleni nedaleko Soluně. Východořímská říši byla sice 

nejmocnějším státním útvarem tehdejšího středomořského světa, ale přesto 

nebyla schopna současně potlačovat povstání thráckých Gótů a bránit 

balkánskou hranici. Thiudimira možná k tažení vyprovokovala slabost římské 

obrany. 

Naopak thráčtí Gótové využili přesunů římské vojenské moci na západ a 

obsadili významná thrácká města Arcadiopolis a Philippopolis. Císař Leon 

byl tedy nucen k ústupkům na všech stranách. Vůdce thráckých Gótů 

Theodorich Strabón3 byl ochoten k ústupkům, protože se obával Thiudimira a 

jeho Gótů. Náčelník panonských Gótů krátce po uzavření míru s Leonem 

umírá a jeho jediným nástupcem se stává jeho syn Theodorich později zvaný 

Veliký. 

Císař Leon Theodoricha okamžitě uznal za nástupce a pozval ho do 

Konstantinopole. Snahou císařské politiky bylo obě gótské skupiny poštvat 

proti sobě a využít pak jejich oslabení k likvidaci obou nebezpečně silných 

skupin. 

Také vůdce thráckých Gótů Theodorich Strabón obdržel od císaře vysoké 

vojenské tituly a skupina měla dostávat ročně 2000 liber zlata. Chtěl zaujmout 

stejnou pozici jakou měl Aspar a zasahovat do vnitrostátních záležitostí 

východořímské říše. Vojenské hodnosti upevňovaly jeho prestiž mezi 

příslušníky jeho kmene a byly spojeny s pravidelným vysokým příjmem. 

I Dnešní Niš. 
2 Jordanes, Getica, 285. 
3 Česky Šilhavý. 
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Hodnost automaticky neznamenala velení nad římskými vojáky, ale byl to 

běžný úplatek mocnému náčelníkovi. Císař Leon takto zabránil vzpouře a 

navíc se zaručil nepřijímat do svých služeb jiné GÓtyl. Pozice thráckých Gótů 

byla tedy v tuto chvíli opět lepší než pozice panonských Gótů, kteří přes své 

úspěšné tažení nedostali podobné tributy a pocty. Jejich hlavním ziskem byla 

možnost usadit se v Moesii, která měla strategicky výhodnou polohu mezi 

Soluní a germánským světem. Přesto se situace uklidnila. 

Změna nastala již počátkem roku 474 kdy umírá císař Leon I. a jeho 

formálním nástupcem se stal jeho sedmiletý vnuk Leon II. Skutečným 

vládcem se však stal jeho otec Zenon, velitel císařské gardy. Určitá rovnováha 

mezi vlivem lssauru a Gótů byla narušena ve prospěch horského kmene. 

Na podzim roku 474 umírá malý Leon II. a Zenon se stává i formálním 

vládcem východořímské říše. 

Na konci roku 474 došlo k palácovému převratu, na kterém se podílela 

císařovna vdova Verina a její bratr Basiliskos. Jejich nástup na trůn byl 

umožněn díky účelovému spojenectví s Theodorichem Strabónem, který se 

tímto způsobem snažil dosadit slabší a pro sebe lépe ovladatelnou vládu. 

Převrat byl úspěšný, ale Zenonovi se podařilo při útěku vzít s sebou i státní 

poklad. Neschopný vojevůdce Basiliskos se zapojil do teologických sporu a 

tím definitivně ztratil sympatie obyvatelstva hlavního města2• V srpnu 476 se 

do hlavního města vrátil Zenon. 

Návrat Zenona byl pro Theodoricha Strabóna bezesporu neúspěch i když se 

mu za vlády Basiliska nepodařilo prosadit tak, jak zřejmě očekával. Gótští 

vojáci nenahradili issaurskou gardu, jak Theodorich požadoval na Basiliskovi. 

Zenon získal po svém útěku z Konstantinopole na svou stranu panonské 

Góty vedené nyní již synem Thiudimira Theodorichem Velikým3
• Theodorich 

nemohl nečině přihlížet vzestupu svého hlavního rivala a musel se přidat na 

1 Malchus, frag. 2. 
2 Basiliskovo Enkyklion odsoudilo věroučné ustanovení chalkedonského koncilu, a podpořilo tak 
monofyzity. 
3 Jordanes, Getica, 288. 
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stranu Zenona. Theodorich uvažoval v dlouhodobější perspektivě a 

předpokládal, jak mu Zenon sliboval v jejich dohodě, že při případném 

návratu Zenona k moci zaujme pozice thráckých Gótů. 

Panonští Gótové využili nepřehledné situace a obsadili strategicky 

významné průsmyky v pohoří Haimos. Dohody se Zenonem si vykládali jen 

volně a snažili se vytěžit z římských problémů nejlepší pozici pro další 

jednání. Jejich úkolem bylo nedovolit Theodorichu Strabónovi, aby mohl se 

svými muži podpořit Basiliska proti Zenonovi u Konstantinopole. Basiliskos 

gótskou podporu v rozhodující chvíli opravdu nedostal. 

Po porážce Basiliska se Theodorich Strabón snažil usmířit se staronovým 

císařem Zenonem. Byl si vědom obtížnosti své pozice a jeho požadavky byly 

oproti minulým letům jen symbolické. Jeho snahou bylo dokázat, že 

Theodorich Veliký se svými Góty daleko více bojoval za své zájmy než císaře 

Zenona. Pravdou bylo, že spojenečtí panonští Gótové poškodili mnohem více 

římských sídlišť než Theodorich Strabón. 

Císař Zenon neměl v úmyslu podporovat ani jednu z gótských skupin, ale 

naopak je vzájemně oslabit a svými jednotkami jejich hrozbu zlikvidovat. 

Rozhodl se pro vojenské tažení proti thráckým Gótům ve spojenectví 

s Theodorichem Velikým. Společná armáda Zenona a Amalů by měla 

rozhodující převahu a došlo by k podlomení moci Theodoricha Strabóna. 

Císařská armáda na bojiště nedorazila. Oba gótští náčelníci, ale došli ke 

shodnému názoru, že Zenonovi jde jen o jejich vyčerpání a bitvě vůbec 

nedošlo. Oba vůdcové se dohodli na neútočení a vyslali posly do 

Konstantinopole. Rozzuřený a zrazený Theodorich Veliký zamířil se svou 

armádou přímo na Konstantinopol. Vychytralý Zenon se octl v pasti pod 

tlakem obou gótských skupin. Jeho vlastní vojenská síla byla velmi omezena 

sporem s jeho issaurským spojencem Ilem, který odvedl většinu jeho armády 

z Konstantinopole do Issaurie. 
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Obě gótské skupiny měly nyní společného protivníka, ale o jejich 

jednotném postupu nebo dokonce tendencím ke sjednocení nelze mluvit. 

Každá skupina vyjednávala se Zenonem samostatně a měla jiné požadavky. 

Ještě během roku 478 byla dojednána smlouva s Theodorichem Strabónem. 

Získal zpět jak svou vojenskou hodnost tak i dávky pro své příznivce. Jeho 

cílem bylo přinutit Zenona, ale se rozhodl k podpoře jen jedné z gótských 

skupin a to pochopitelně jeho přívrženců. 

Theodorich Veliký mezitím překročil Rodopy a snažil se zajistit si co 

nejlépe bránitelné územÍ. Zenon mu naopak nabízel úrodnou půdu a snažil se 

připoutat militarizované gótské obyvatelstvo, které by snad časem mohlo být 

asimilováno. Usazení Gótů na úrodné zemědělské půdě by byla jindy patrně 

pro Theodoricha lákavá nabídka, ale nyní ji odmítl a obsadil raději opevněné 

město Epidammu. 

Je zde vidět veliká změna, jakou prošlo gótské obyvatelstvo od 4. století. 

Když gótské skupiny vstoupily roku 376 na římské území, požadovaly pouze 

nějakou půdu, kde by se mohli usadit. Římané tehdy neměli zájem usadit je 

ani v neúrodné Thrákii 1. Gótové se byli v této době ještě schopni sami živit 

zemědělstvím. O pár desítek let později již gótské obyvatelstvo nestálo o 

neosídlenou zemědělskou půdu, na které by mělo pracovat. Takto dramatická 

změna v postoji nenastala u Vizigótů, ale jen u Ostrogótů. Příčiny vznikly 

v době hunské říše a byly již zmiňovány. Původní spíše zemědělské 

společenství se proměnilo ve vojenskou společnost. 
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Od roku 480 probíhala v Řecku a přilehlých oblastech fakticky válka mezi 

oběmi skupinami Gótů a východořímskou armádou. Stav formálního 

spojenectví, kdy se každá strana snažila bez velkých válečných akcí poškodit 

souseda skončil. 

Theodorich Strabón oblehl Zenona v Konstantinopoli, ale jeho cílem 

nebylo zaujmout císařovo místo. Chtěl jen dosadit císaře, kterého by mohl 

snadno ovládat. Jeho útoky na mocně opevněnou Konstantinopol neuspěly. 

Theodorich Strabón se rozhodl postupovat po via Egnatia směrem 

k Epidammu, kde byli usazeni panonští Gótové. O cílech této akce můžeme 

jen spekulovat, protože se po cestě přihodila nešťastná událost, při které přišel 

Theodorich Strabón o život. Smrt tak silné osobnosti, jakou byl Theodorich 

Strabón, znamenala změnu v rovnováze sil. 

Nástupcem se stal jeho syn Rekitach a jeho strýcové. Tento model 

nástupnictví je obdobný jako u panonských Gótů po smrti Valamira, ale 

stejně systém měli i Hunové. Není zřejmé, zda tento model nástupnictví je 

germánský a přejali ho Hunové či naopak. Tradice dělení moci mezi všechny 

legitimní syny byla zvykem i u západogermánských kmenů, ale tento smíšený 

typ se tam nevyskytoval, na rozdíl od rané hunské říše. Thráčtí Gótové, ale 

nebyli Huny tolik ovlivněni2 . 

Císař Zenon se snažil využít vnitřních problémů thráckých Gótů a přesunul 

svou armádu na východ. Odchod říšských sil podnítil Theodoricha Velikého 

k akcím při kterých roku 482 vyplenil většinu jihozápadního Balkánu. Tyto 

akce donutily Zenona k dohodě. 

Na přelomu let 483/484 byl zavražděn i syn Theodoricha Strabóna 

Rekitach, který již dříve odstranil své strýce. Vražda byla objednána 

Theodorichem Velikým. Důsledkem vraždy Rekitacha byl konec Strabónova 

rodu jako vedoucí síly a rozpad skupiny thráckých Gótů. Tyto události 

1 Ammianus Marcellinus, XXXI. 
2 U příbuzných Vizigótů platil seniorát, později primogenitura. 
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nemáme v pramenech podrobně zachyceny a Getica je zcela vynechávál
. 

Většina thráckých Gótů se po smrti svého vůdce připojila k Theodorichovi, 

ale konkrétní počty nejsou známy. Část této skupiny vstoupila také do služeb 

Zenona. Gótskou přítomnost ve východořímské armádě máme doloženu 

v tažení vojevůdce Belisaria proti Vandalům z let 533-534 v práci Prokopia z 

Kaisareie2
• Větší část skupiny musela přejít k Theodorichovi, protože jeho 

skupina právě v tomto období velmi zmohutněla. Počet bojovníků 

Theodoricha v ostrogótské Itálii odpovídal počtu obou skupin tedy asi 25 000 

až 30 000 mužů3 • Musíme vzít v úvahu, že cestou do Itálie se přidala i řada 

příslušníků dalších kmenů například Gepidů, ale možná i místního 

obyvatelstva, které mohlo vidět v tažení lepší budoucnost. Řady příznivců 

Theodoricha rozšířili Rugiové, které krátce před tím porazil Odoakar a po 

dobytí Itálie také zbytky jeho vojsk4
• Tyto skupiny nebyly rozhodně 

I Podrobněji Heather, P., Gólové, s. 167-170. 
2 Procopii De hello Gotthico, I, 8. 
3 Heather, P., GÓlové, s .170. 
4 Heather do srovnání nezapočítává ani Odoakarovy příznivce. 
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nepočetné a usuzuji tedy, že z thráckých Gótů se mohla připojit jen aSI 

polovina z jejich počtu. Jistě i to znamenalo velké posílení gótských elit. 

Otázkou zůstává, co se stalo s ostatními thráckými Góty, protože po 

Theodorichově odchodu do Itálie v letech 488-489 nemáme zmínky o žádné 

větší samostatné gótské skupině na Balkáně. 
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BALKÁN 475-488 

Konflikt mezi císařem a Theodorichem, který trval od roku 4861
, vyvrcholil 

následujícího roku, když Theodorich oblehl Konstantinopol. Bylo třeba najít 

nové, oboustranně přijatelné řešení. Již roku 479 navrhoval Theodorich tažení 

do Itálie, ale byl odmítnut. Písemné prameny, které by zachycovaly konkrétní 

jednání chybí, a proto dochází k rozdílné interpretaci obou stran. Západní 

prameny psané historiky z okolí Theodoricha Velikého2 se snažily dokázat 

nezávislost gótského panství v Itálii na císařské vládě. Podle jejich názoru 

bylo Theodorichovo tažení do Itálie jeho samostatná akce a roli císaře 

zamlčují. Jejich cílem bylo dokázat nezávislou pozici gótského krále v Itálii. 

Východořímské prameny3 naopak zdůrazňují podřízenost císaři. Bez ohledu 

na původ návrhu tažení byla dohoda nutná a zřejmě přijatelná pro obě strany, 

ale Theodorich riskoval daleko více. Zájem na podobné akci měly obě strany 

- Zenon se zbavil obtížného vazala a Theodorich mohl získat bohaté území 

pro svůj lid. Složitá politická situace v Itálii již delší dobu nabízela řešení 

problému Zenona s Theodorichem. 

Západořímská říše byla v rozkladu od roku 455, kdy byl zavražděn 

poslední legitimní císař valentiniánské dynastie Valentinián III. Situaci 

západořímského státu ještě zhoršil útok vandalského krále Geisericha na Řím 

roku 455, který byl dokonale vypleněn. Žádný z nástupců Valentiniána III. se 

na trůně nedokázal dlouho udržet. Několik vojensky schopných císařů, jako 

Avitus (455-456) nebo Maiorianus (457-461) se sice i poté pokoušelo zvrátit 

situaci, ale problémů bylo více než mohl jakkoliv schopný císař vyřešit. 

Problém nestability byl spojen s armádou. Západořímská armáda v polovině 

5. století byla složena z germánských jednotek. Obyvatelstvo Itálie nesmělo 

vůbec nosit zbraně. Žoldnéřská armáda byla velice nákladná a ruinovala 

1 Toto datum užívá H. Wolfram (History ofthe Goths, s.278), P. Heather (Gótové, s. 222) uvádíjiž 
rok 485. 
2 Například Jordanes, Getica, 292, 293. 
3 Například Procopii De bello Gotthico VI. 
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západořímský stát. Velitelský sbor byl také v rukách germánských válečníků 

a to včetně funkce vrchního velitele armády magister militium. Za této situace 

bylo jen otázkou času, kdy se některý z velitelů rozhodne vládnou přímo bez 

dosazeného císaře. V letech 455-474 si germánští velitelé nedovolili vládnout 

bez císaře a přestože měli faktickou moc, dosazovali loutkového císaře. 

Formálním vládcem západořímské říše byl od roku 474 Iulius Nepos, ale 

skutečně vládl jen jeden rok. Sesadil ho Orestes, velitel jeho armády a císařem 

prohlásil svého syna Romula Augusta 1• Orestes nebyl neznámou osobností 

poloviny 5. století. Dříve byl jednou z nejvýznamnějších postav na dvoře 

hunského krále Attily. Po zhroucení hunské říše vstoupil do služeb 

západořímského státu, kde sloužil přes dvacet let. 

Iulius Nepos uprchl do Dalmácie a byl například východořímskou říší 

považován za jediného legálního císaře do roku 480. 

Roku 476 byl svržen loutkový císař Romulus Augustus i se svým otcem a 

na jejich místo nastoupil velitel germánských žoldnéřů Odoakar. Orestes byl 

zabit v Pavii a Romulus Augustus dostal statek v Kampánii a dále o něm 

nemáme zprávy. 

Odoakar2 (476-493) byl po matce Skir a jeho otcem byl významný hunský 

úředník Edekón. Je zde tedy vidět určitý "kosmopolitismus" elit v pozdně 

antickém světě. Vládnoucí elity Attilova dvora se po zhroucení jeho říše 

přesunuly do Itálie, kde opět obsadily klíčové pozice. Své nové pozice 

nezískávaly snadno, ale mnohdy jim trvalo desítky let než se propracovaly do 

nejužší elity jiné říše3 • Ve východořímské říši se to v takovém rozsahu 

nepodařilo nikomu. O osudech západořímské říše rozhodovali zcela tito 

dědicové Attily. Je možné, že se vzájemné podporovali při vzestupu říšskou 

hierarchií, ale pokud mohli zaujmout místo svého spojence, tak ho nechali bez 

výčitek zlikvidovat4
• 

1 Pro svůj dětský věk a bezvýznamnost byl nazýván také zdrobnělinou Romulus Augustulus. 
2 Též Odovakar, Odovaker. 
3 Příkladem mohou být Orestes, ve východní části omezeně Hunulf. 
4 Orestes sám povyšoval Odoakara, který ho později nechal zlikvidovat. 
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Odoakar se neodvážil po převratu prohlásit císařem. Proto poslal císařské 

insignie do Konstantinopole a požádal Zenona o udělení titulu patricius a 

správu Itálie v Zenonových službách. Císař sice formálně odmítl- uznával, že 

západním vládcem je Iulius Nepos, ale v soukromém dopise Odoakara titulem 

patricius označilI. Jeden z důvodů sesazení Oresta bylo jeho odmítnutí 

hospitality v Itálii. Systém hospitality byl běžně užíván v Galii například 

v Aquitanii II a Savojsku. Jednalo se zjednodušeně o předání části půdy do 

užívání barbarům. Někde se jednalo pravděpodobně jen o podíl ze zisku 

daného území a sami barbaři na půdě nehospodařili. Otázkou je proč Orestes 

nevyhověl přání svých germánských jednotek a riskoval svou vládu a život. 

V Galii systém fungoval dobře, ale bylo zde mnoho volné půdy a nebezpečí 

ze strany bagaudů2• V Itálii bylo obyvatelstvo barbarům méně nakloněno a 

bylo zde daleko bezpečněji než v Galii. V Itálii byl systém zaveden 

Odoakarem. V Galii dostával germánský válečník dvě třetiny orné půdy, ale 

v Itálii jen jednu třetinu. Tato půda byla v Itálii označována jako sartes 

Herularum. Hospodářský úpadek v Itálii musel být značného rozsahu, protože 

se sám Odoakar vzdal výběru daní na pět let. 

Sporná byla pozice Odoakara jako vládce Itálie. K moci se dostal 

sesazením nelegitimního císaře a sám byl za krále prohlášen jen svou 

germánskou armádou. Na postavení Odoakara je řada zcela rozdílných 

názorů. Radikální názor má Theodor Mommsen, který tvrdí, že Odoakar byl 

jen velitel vojska císaře Zenona a vládl jeho jménem, tak jako Oreste s 

jménem Romula Augusta nebo Aětius jménem Valentiniána III. Opačný pól 

zaujímá A. H. M. Jones - Odoakar byl podle něho zcela nezávislý vládce a 

nemáme jediný dokument, že by měl od Zenona nějaký úřad3 • Odoakar jistě 

na počátku své vlády uznával nadřazenost Zenona a považoval Itálii za 

1 Podrobněji k vztahu Odoakara a císaře Zenona viz Thompson, E. A, Romans and Barbarians, 
The declíne ofthe western empíre, s. 61-71. 
2 Označení pro loupeživé tlupy často zběhlých kolónů v Galii. 
3 Více ke stanoviskům různých autorů viz. E.A. Thompson, Romans and Barbarians, s. 61. 
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součást impéria. Problémem byl legitimní císař Nepos v Dalmácii, který měl i 

svého vyslance v Konstantinopoli. Na počátku vlády Odoakara byli ještě 

naživu tři legitimní západní císaři 1• Zenon se o zahraniční politiku dalece 

nezajímal, jelikož měl velké vnitropolitické problémy. Nedisponoval 

dostatkem vojenských sil, aby intervenoval v Itálii a zvolil tedy střední kurz. 

Uznal Iulia Nepa jako legitimního císaře, ale jednal i s Odoakarem a chválil 

jeho vládu. Další problém nastal roku 480 když byl legitimní císař zavražděn. 

Dobytím Dalmácie byl překvapivě pověřen Odoakar jako císařův mstitel. 

Dalmácie se tak vrátila pod italskou jurisdikci, ale osobně pochybuji, že to byl 

císařův záměr. Odoakar se v dokumentech označuje za místokrále2 nebo jen 

vznešený, skvělý, ale nikdy neužíval královský titul ani insignie3
• Jeho pozice 

nebyla až do konce vlády nikdy právně definována. Rozhodně byl schopným 

vládcem a dal Itálii třináct let míru. Theodorich jen navázal na jeho systém a 

to včetně náboženské tolerance. Nejisté vztahy mezi Konstantinopolí a 

Odoakarem byly narušeny, když začal italský vládce chystat invazi na 

východ. Chtěl podpořit odpůrce Zenona. Možné se snažil tímto způsobem 

reagovat na intriky, kterými se císař snažil oslabit jeho pozice. K odstranění 

hrozby války na dvou frontách mobilizoval Zenon Rugie. Odoakar zareagoval 

rychleji a zaútočil jako první. Zpustošil Noricum a roku 487/488 zničil jejich 

království. Král Feletheus a jeho amalská manželka Giso byli zajati a 

popraveni. Následujícího roku se jejich syn Friderich pokusil se zbytky Rugiů 

obnovit království, ale jeho pokus zlikvidoval Hunulf, bratr Odoakara, který 

roku 479 ukončil své služby pro Konstantinopol. 

Odoakarovy síly v Itálii byly multietnické. Bylo to římské foederátní 

vojsko, které bylo vázáno pouze svým ekonomickým zájmem v Itálii. Jádro 

tvořili Odoakarovi Skirové ze středního Dunaje. Významné bylo množství 

elitních Herulů a Rugiů. V menším množství byli zastoupeni Gótové nebo 

1 Romulus Augustus, Julius Nepos, Glycerius. 
2 Perowne, S., The end ofthe roman world, London 1966, s. 93. 
3 Thompson, E.A., Romans and Barbarians, s. 66. 
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Durynkové. Odoakar byl nazýván jako vládce Torcinligů a Rugiů1 • Označení 

TORCINLIGORUM REX je doposud neznámé jméno a není zřejmé co nebo 

koho má představovat. Většina autorit se k tomuto problému nevyjadřuje. 

Domnívám se, že se nejedná o označení dalšího kmene, ale snad dynastie 

Odoakara2
• Nemáme žádný důvod předpokládat vznik nové skupiny 

z italských žoldnéřů. Po celou dobu střetnutí s Theodorichem jsou stále 

jmenovány známá germánská etnika. Proč se označení nevyskytuje 

v pramenech dříve, těžko objasníme. Edekón, Odoakar nebo Hunulf nebyli 

pro pozdně antické autory dostatečně významné osobnosti, aby nám podali 

podrobnější informace. 

1 Jordanes, Getica, 29l. 
2 Pohl W., Die Volkerwanderung, s. 125. 
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OSTROGÓTSKÝ POCHOD DO ITÁLIE 489-493 

Theodorich Veliký měl na italské tažení k dispozici asi 30 tisíc mužů 1• 

Všichni Gótové se nezúčastnili, ale připojili se příslušníci dalších 

germánských etnik. Přibližně šlo o přesun asi 100 tisíc lidí s veškerým 

majetkem. Přesouvali se po římské silnici směrem na Sirmium. Náročný 

pohyb z Balkánu do Itálie komplikovaly nepřátelské kmeny jako Gepidové a 

Sarmati. Gepidové vedeni svým králem Trapsti10u přepadli Góty poblíž 

dnešního Vukovaru, ale byli odraženi. Není jasné jestli zaútočili jako spojenci 

Odoakara nebo jen z tradičního nepřátelství, ale povolení k průchodu svým 

územím nedali. V oblasti dnešní Slavonie přečkali Gótové zimu a sklidili 

úrodu. Patrně za tučnou finanční provizi se Gótové neživili pleněním 

východořímského území. Cestou se k Theodorichovi přidali Rugiové, jejichž 

stát Odoakar zničil. Gótové přicházeli do Itálie stejnou cestou jako většina 

nájezdníků před nimi. Údolím Vipavy u Pons Isontii2 je očekával Odoakar. 

Až 28. srpna 489 Theodorich zaútočil a pomalu se probíjel do Itálie. Trvalo 

mu téměř měsíc než se dostal před Veronu. Nedaleko Verony3 se strhla druhá 

bitva, v níž byla Odoakarova armáda poražena a sám Odoakar se schoval za 

hradby nedobytné Ravenny. Dvě těžké porážky podlomily vojenskou sílu 

Odoakara. Zvláště druhá bitva u řeky Adiže se stala pastí pro řadu jeho 

vojáků. Theodorich prokazoval, že získal mnoho zkušeností ve 

východořímských službách. Jeho protivník, šedesátiletý Odoakar, disponoval 

sice menší vojenskou silou než Theodorich, ale měl dostatek zkušeností a 

odhodlání. Ve Veroně byl Theodorich přivítán jako osvoboditel a císařův 

vyslanec. Po pádu Milána se zdálo, že přijde rychlý konec Odoakarova 

panství. Vrchní velitel jeho armády Tufa dezertoval. Vítězství se zdálo být na 

dosah do chvíle, než byl Tufa s elitním oddílem Gótů poslán obléhat 

I Heather P., Gólové, s.182. Odhad H. Wolframa (History ofthe Goths, s. 279) je niŽŠÍ, asi 20 tisíc. 
2 Dnešní Isonzo Bridge. 
3 30.září 489. 
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Ravennu. Opět vyměnil stranu a gótský oddíl zmasakroval. Síly se vyrovnaly 

a Theodorich se stáhl do Pavie. Odoakar ovládl pole a Theodoricha dokonce 

v Pavii oblehl. Situaci ještě zkomplikoval vpád Burgundů do severozápadní 

Itálie. Některé oblasti obsazené Burgundy byly osvobozeny až po třech letech 

Theodorichem 1. Do léta 490 nebyl Theodorich schopen převzít iniciativu. 

Theodorich sice vystupoval jako nástroj politiky císaře Zenona, ale musel 

být schopen uspokojit ekonomické požadavky svých válečníků. Choval se 

jako generál Zenona, ale celý podnik podstoupil, aby přestal být ekonomicky 

závislý na platbách od císaře. Pokud by se v delším časovém horizontu ukázal 

jako lepší vůdce Odoakar, pak by se Theodorichova armáda začala rozpadat a 

přecházet na druhou stranu. Zvláště skupiny, které byly negótské a připojily 

se nedávno. 

Svízelnou situaci Theodoricha pomohl řešit jeho příbuzný Alarich II. Od 

roku 477 měl sice Odoakar uzavřený mír s Vizigóty, ale po porážkách od 

Theodoricha se roku 490 rozhodl vizigótský král Alarich II. porušit mír a 

podpořit svého příbuzného, jehož vítězství bylo ohroženo. Odoakar musel 

přerušit obléhání Pavie a stahoval se po silnici z Cremony do Lodi. Překročil 

řeku a 11. srpna 490 se rozhodl přijmout další bitvu. Utrpěl jen další porážku. 

Odoakar nyní ztratil vůči císaři poslední ohledy a jmenoval v Římě svého 

syna caesarem. Sám převzal moc ve jménu svého syna Thely a napodobil tak 

Oresta2.Ve velkých bitvách sice prohrál, ale jeho vojáci stále drželi důležité 

pevnosti a města Itálie a válka tedy nebyla rozhodnuta. Tufa ovládal 

strategické údolí Adiže. Patová situace v Itálii lákala další okolní státy 

k intervenci. Příkladu Burgundů následovali Vandalové, kteří vpadli na 

bohatou Sicílii. Král Geiserich, zakladatel vandalské říše v severní Africe, 

sice dříve přenechal převážnou část Sicílie Odoakarovi za roční tribut, ale 

jeho méně schopní nástupci neváhali využít situace. Odoakar byl vůči 

Geiserichovi v pozici jakéhosi vazala. Guthamund, Geiserichův vnuk a třetí 

1 Wolfram, H., History ofthe Goths, s. 281. 
2 Thompson, E.A., Romans and barbarians, s. 71. 
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vandalský král, se snažil získat další strategický ostrov nebo dobrou pozici 

k jednání s budoucím vládcem Itálie. Situace se pro Odoakara začala stávat 

neudržitelnou. Nemohl se opřít o domácí obyvatelstvo ani zahraničního 

spojence, naopak nepřátelé ze všech stran napadali jeho říši. 

Theodorichovi se také nepodařilo Itálii rychle dobýt a dezerce v jeho 

vojsku se množily. Rugiové vedení Friderichem měli v držení Pavii. Ve městě 

se chovali jako okupační armáda a po výtkách Theodoricha se v srpnu l 491 

přidali na stranu Odoakara. Friderich se připojil k Tufovi, který operoval 

nedaleko. Následujícího roku Rugiové opět změnili stranu a Tufovy síly 

rozprášili. Tufa padl a Fridericha potkal zřejmě stejný osud. Velitelem armády 

Odoakara se stal Livila, který padl v boji i s elitními herulskými jednotkami 

zanedlouho po svém jmenování. Theodorich oblehl nedobytnou Ravennu, ale 

až od srpna 492, kdy Gótové zajali lodě z Rimini mohl zefektivnit blokádu. 

Ravennský biskup zprostředkoval jednání mezi oběma vůdci 25. února 493. 

Obě strany měly zájem na ukončení bojů a dohodly se na rozdělení moci a 

společné správě Itálie. Theodorich vstoupil 5. března do Ravenny. Mír trval 

jen deset dní. Na společné hostině zavraždil Theodorich vlastní rukou 

Odoakara. Po celé Itálii začali být masakrováni příznivci předchozí vlády. 

Syn Odoakara, caesar Thela, uprchl k Vizigótům. Při pokusu o návrat do 

Itálie byl odstraněn. Theodorich se musel v očích svých současníků nějak 

ospravedlnit za svůj nekřesťanský skutek vůči Odoakarovi. Jeho příznivci 

tedy vraždu interpretovali jako pomstu za královskou rodinu Rugiů, která byla 

Odoakarem popravena. Je pravda, že královna Giso byla z amalské krve. Tato 

vražda je bývá také obhajována jako akt sebeobrany. Odoakar by se 

pravděpodobně pokusil svého rivala zbavit podobným způsobem při první 

příležitosti. 

1 Wolfram, H., (History ofthe Goths, s. 281) uvádí, že se tak stalo mezi 18.-22. srpnem. 
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OSTROGÓTSKÁITÁLffi 

Dobytí Itálie Theodorichem Velikým (493-526) byl obrovský úspěch a jeho 

bojovníci ho ihned roku 493 prohlásili za krále. Tento krok musel vyvolat 

velký diplomatický problém a nastolit základní otázky vztahu 

s východořímskou říší. Po staletích trvajících barbarských vpádu přes 

Radagaisa, Alaricha nebo Attilu byl Theodorich první kdo Itálii opravdu 

ovládli. Dobyl ji jako vojevůdce císaře Zenona a byl jejím správcem jeho 

jménem nebo byl nezávislý král či snad dokonce nový západní císař? Pravdou 

je, že užíval obecný titul rex2 bez bližšího etnického určení podobně jako 

Odoakar. Odoakar, ale neměl vládu nad nějakým konkrétním germánským 

etnikem3
, jehož titul by mohl nést. Neměl tedy na výběr. Theodorich jinou 

možnost měl, ale rozvážně se rozhodl neprovokovat východořímského císaře. 

Roku 476 poslal Odoakar odznaky císařské moci do Konstantinopole, aby 

naznačil svou podřízenost císaři. Pozice Theodoricha byla opravdu sporná, 

Zenon ho nikdy v pozici nezávislého krále nepotvrdil. Theodorich ihned po 

dobytí Itálie poslal poselstvo k císaři, aby své postavení upevniL Ve všech 

oficiálních pramenech byl vždy uváděn císař na prvním místě. Theodorich 

dokázal skvěle vydělávat na imperiální reprezentaci a měl faktické postavení 

západního císaře. Sousední králové také nechtěli uznat novou situaci a 

označovali ho jako například Burgundové jen jako vládce ltálie4
• Své 

postavení vůči ostatním germánským státům mohl změnit jen silou. 

Vztah s východní říší se změnil s nástupem nového císaře Anastasia I. 

(491-518) na východořímský trůn. Anastasius musel více než sedm let 

bojovat proti Issaurfun 1, kteří se nechtěli vzdát svého výsadního postavení. Od 

roku 502 do roku 506 také probíhala válka s Persií. Mezi lety 513-517 

I Pohl W., Die Volkerwanderung, s. 133. 
2 Nepoužíval titul rex Gothorum, viz Pohl W., Die VOlkerwanderung, s. 134. 
3 Odoakar sice vládl části Skirů, ale zřejmě byl jejich počet tak malý, že tento fakt není v Itálii 
zdůrazňován. 
4 Pohl W., Die Volkerwanderung, s. 133. Burgundové užívali pro Theodoricha tÍtul rector. 
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zaútočil třikrát na Konstantinopol rebelující vojenský velitel Thrákie 

Vitalianus. Anastasius měl tedy více než dost vnitropolitických problémů, aby 

mohl řešit situaci v Itálii. Dokázal reformovat výběr daní a podařilo se mu 

posílit ekonomiku východořímské říše. Byl to on, kdo poslal roku 497 nebo 

498 zpět odznaky moci západní říše Theodorichovi2
• Nepotvrdil tím jeho 

rovnoprávné postavení? Theodorich sám vždy zdůrazňoval primát císaře -

"Naše království je imitace Vašeho ... " psal roku 508 do Konstantinopole3
• 

Pokud sledujeme jeho vnitropolitické kroky, tak vidíme, že na císaře nebral 

velký ohled. Císař měl být vrchní instancí katolické církve, jmenovat 

senátory nebo mělo být jeho jméno čteno před jménem Theodoricha. Roku 

536 gótský král Theodahald, synovec Theodoricha Velikého, sliboval 

výměnou za mír, že bude dodržovat tato císařova privilegia4
• 

Theodorich užíval císařova jména jen na zvýšení lesku své královské 

reprezentace a zlepšení prestiže vůči domácímu italskému obyvatelstvu. Vůči 

katolickému kléru a senátorům uplatňoval neomezeně svou moc a když si 

vybral za konzula Felika5
, požádal císaře jen o formální potvrzení stavu. Tím 

jak upevňoval svou moc, rostla také jeho nezávislost na císaři. Theodorich 

nechtěl být jen barbarským králem. Vyrostl v Konstantinopoli a snažil se být 

pokračovatelem římských tradic. Nebylo třetí cesty mezi římanstvím tj. 

civilizací a barbarstvím založeném jen na iracionálních pudech a vášních. 

Theodorich nebyl mezi germánskými králi výjimkou, jen byl římskou 

civilizací nejvíce zasažen a jeho vláda byla tedy vrcholem "římanství" mezi 

germánskými státy. 

Jeden z nejvíce protiřímsky laděných germánských kmenů byli Vandalové, 

ale i mezi nimi byli králové jako Thrasamund, nástupce a bratr Guthamunda 

1 Horský kmen v oblasti dnešního východního Turecka. Pro své vojenské schopnosti byli 
považování za elitu východořímského vojska. 
2 Pohl W., Die Volkerwanderung, s. 134. 
3 Cassiodorus, Variae, I, 2. 
4 Procopii De hello Gotthico, V 6. 
5 Cassiodorus, Variae, II. Podrobně k této otázce viz Heather P., Gólové s. 226. 
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na vandalském trůně, kteří vědomě budovali obraz své kulturnosti a 

civilizovanosti. Všechny germánské kmeny usazené na území bývalé říše 

chápaly velikost římské civilizace a snažily se ji napodobit, ale ne zničit, jak 

by se mohlo zdát. 

Předpokladem stabilní vlády v Itálii byl dobrý vztah s papežským stolcem. 

Tuto skutečnost pochopil nejen Theodorich, ale také všichni jeho nástupci. 

Katolický klérus měl s ariánskými Góty mnohdy lepší vztahy než s ortodoxní 

Konstantinopolí. Theodorich velice aktivně zasahoval do čistě církevních 

záležitostí. Již v letech 501-502 pomáhal řešit tzv. laurenciánské schizma. Od 

roku 510 byl zapojen do řešení dosud nejvýznamnějšího akaciánského 

schizmatu. Cítil v katolické církvi dostatečnou podporu, aby souhlasil 

s opětovným usmířením a spojením východní a západní církve. 

Státní ideologie se promítala také do architektury napodobující pozdně 

císařské stavby z Říma nebo Konstantinopole. Již Odoakar nechal opravit 

některé veřejné budovy, ale Theodorichův stavební program byl mnohem 

rozsáhlejší1
• Dokladem mohou být paláce Theodoricha v Ravenně, Pavii a 

Veroně nebo jeho mauzoleum. Příkladem církevní ariánské architektury může 

být katedrála sv. Anastasia2 v Ravenně. Stavby podobné určení se v Pavii 

nebo Veroně nedochovaly, ale jistě v těchto dalších hlavních centrech 

gótského státu existovaly. Také veřejné ceremonie napodobovaly císařství. 

Theodorich si zakládal na psaném právu a vládl prostřednictvím ediktů jako 

císaři. V ostatních germánských státech byly vydávány právní zákoníky. Tato 

forma vlády vyžadovala udržovat vzdělaný a rozsáhlý správní aparát. Podpora 

vzdělanosti byla tedy jen logickým důsledkem. Přístup k vysokým státním 

funkcím měli všichni obyvatelé království, ale správní úřady vykonávali 

přednostně Řimané a vojenské funkce byly doménou Góru. Jádro Góru bylo 

usazeno v severní Itálii v nejúrodnějších oblastech. Zde byly také královské 

I Collins, R., Evropa raného středověku, s. 127. 
2 Heather, P., Gólové, s. 251. 
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statky, ze kterých král odměňoval své věrné a platil armádu. Přímý gótský 

vliv na jihu byl malýl. 

Theodorich se sice důsledně tituloval jen jako král, ale fakticky se 

považoval za nástupce císařů na západě a tedy rovnocenný Konstantinopoli a 

nadřazený všem ostatním germánským státům na západě. Do roku 500 byl 

schopen svou moc natolik upevnit, že se fakticky začal blížit svým 

ideologickým proklamacím. Ovládal Itálii, Dalmácii, Panonii a po 

Odoakarovi i Savii. Skutečným ohrožením jeho moci byla jen východořímská 

říše a mohutně vzrůstající stát Franků. Frankové na rozdíl od ostatních 

hlavních germánských kmenů v říši přijali křesťanství v katolické podobě. 

Mohli se tedy opřít o místní galořímskou elitu a stali se přirozeným 

spojencem císařů na východě. Theodorichova zahraniční politika musela tedy 

postavit hráz této mocné koalici. Výhodou bylo, že agresivně expandující 

vládce Franků Chlodvík ohrožoval řadu dalších germánských států a vehnal je 

tak do spojenectví s Ravennou2
. 

Theodorich se snažil provdat své příbuzné na klíčové dvory v západní 

Evropě. Prvním z významných úspěchů bylo provdání sestry Amalafridy za 

vandalského krále Thrasamunda. Vandalské loďstvo představovalo nejsilnější 

námořní moc s výjimkou východořímské flotily. Tento sňatek je někdy 

prezentován jako doklad určité vazality a ne rovnoprávné spojenectve. 

Podkladem pro tyto názory je silný vojenský doprovod Amalafridy do 

Kartága 4 a úspěšný nátlak na vyhoštění bývalého vizigótského krále 

Gesalicha. Myslím, že můžeme předložit i opačné argumenty svědčící pro 

lepší pozici Vandalů. Během válek s Justiniánem byli Vandalové schopni 

postavit do pole až padesát tisíc mužů5 a po nástupu nového vandalského 

panovníka Hildericha byl doprovod Amalafridy snadno zlikvidován. 

1 Thompson, E.A., Romans and Barbarians, s. 89. 
2 Procopii De bello Gotthico, V 12. 
3 Např. Heather P., Gótové s. 236. 
4 Procopii De hello Gotthico, III. Údajně šlo o 5 tisíc mužů. 
5 Více k této otázce viz Richter, S., Kartágo, Praha 1975, s. 351. 
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Thrasamund během krize 507/508 svého švagra nepodpořil. Gesalich nemusel 

být pro Vandaly dostatečný důvod pro rozbití tak důležitého svazku. Jen 

ukončení aliance s Ostrogóty mohlo umožnit vpád vojsk císaře Justiniána. 

Burgundové byli po roce 508 jistě daleko více závislí na Theodorichovi, 

protože byli sevřeni mezi daleko silnějšími protivníky. Theodorich se sám, 

pro snížení napětí mezi Góty a Franky, rozhodl oženit se sestrou Chlodvíka 

Audetledou 1. 

Roku 507 se Chlodvík rozhodl k akci proti Vizigótům v jižní Galii. 

Východořímská flotila s invazní armádou 8000 mužů ho měla podpořit 

v jižní Itálii a blokovat síly Theodoricha, aby nemohl přijít na pomoc 

Vizigótům. Italská annáda na bojiště v jižní Francii nedorazila včas a i proto 

dobyl Chlodvík Aquitánii. Roku 507 se střetlo francké vojsko Chlodvíka a 

vizigótské Alaricha II. u Vouillé a Vizigóti bez podpory Theodoricha prohráli. 

Jižní Galie byla obsazena franckou armádou a říše Vizigótů se měla napříště 

rozkládat jen v Hispánii. Ostrogótská annáda vedená Ibbou se objevila v Galii 

až následujícího roku a zbavila Chlodvíka podstatné části jeho kořisti. Města 

jako Arles nebo Carcassonne byla vyproštěna z obleženÍ. 

Vizigótské království se dostalo pod kontrolu Theodoricha. Královský 

poklad byl odvezen do Ravenny stejně jako vizigótské daně. Správa 

vizigótské říše měla být v budoucnu řízena z Itálie nebo prostřednictvím 

dosazených úředníků. Nástupcem Alaricha II. se stal jeden z jeho synů 

Gesalich. Vizigótské království po prohrané bitvě u Vouillé nebylo natolik 

oslabené, aby mu Theodorich mohl přímo vnutit svého pretendenta na trůn. 

Jistým specifikem Vizigótů, mezi ariánskými gennánskými státy, byla 

pozice hispanořímské elity, která nosila zbraně a byla ochotná za svého 

ariánského krále zemřít. Dokud obě elity - vizigótská a hispanořímská 

podporovaly Gesalicha, nemohl Theodorich nic dělat. Až od roku 511 byl za 

loutkového vládce dosazen Amalarich, synovec Theodoricha. Jinak ovšem 

1 Byla pravděpodobnou matkou Amalasunthy. 
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představovala válka 507-508 vrchol moci ostrogótské říše. Theodorich 

vytlačil Franky a Burgundy z Galie a připojil tyto velmi bohaté oblasti ke své 

říši. Poražení Burgundové měli být jeho vazalem. Toto nové spojenectví bylo 

stvrzeno dynastickým sňatkem mezi dcerou Theodoricha Ostrogothou a 

následníkem burgundského trůnu Sigismundem. Podobně jako Burgundové se 

do obranného prstence ostrogótské říše dostali i Durynkové. Také svazek 

s Durynky byl zpečetěn dynastickým sňatkem. Amalaberga se stala 

manželkou krále Herminifrida. 

Ostrogótská Itálie byla v tuto chvíli zabezpečena proti jakémukoliv útoku. 

Před Theodorichem stál jen závažný problém komu toto své životní dílo 

odkázat. Theodorich se několikrát oženil, ale s žádnou manželkou neměl 

syna. Předpokládáme, že měl nejméně pět dcer, které úspěšně provdal. 

Theodorich se vzdal naděje na vlastního syna, ze Španělska nechal přivést 

Eutharicha, který byl oženěn s Amalasunthou. Eutharich byl začleněn do 

rodokmenu Amalů jako první vnuk a byl formálně prohlášen za následníka 

trůnu. Rodina Eutharicha1 patřila mezi nejdůležitější ve vizi gótské říši aje tak 

zřejmé, že chtěl Theodorich obě království spojit pod jednoho vládce2
• 

Naděje, že se mocný Eutharich prosadí v Hispánii byla daleko větší než u 

příbuzných z Itálie. Elity vizigótské říše nebyly nakloněny personální unii 

s Ostrogóty a oprávněně ji nepovažovaly za výhodnou. Jak se ukázalo nobilita 

vizigótské říše byla příliš mocná na to, aby mohl Theodorich volně jednat. 

Příkladem je Theudes. Tento příslušník tělesné stráže Theodoricha byl 

jmenován velitelem ve Španělsku. Přestože byl poslán právě proto, že byl 

velmi loajální začal ihned budovat svou nezávislou moc. Díky sňatku 

s bohatou Hispanořímankou mohl vydržovat velkou družinu a být nezávislý 

na centrální vládě daleko v Ravenně. K otevřenému střetu nebo povstání sice 

nikdy nedošlo, ale bylo patrné, že si Theudes buduje vlastní moc a oddělí se, 

1 Jordanes, Gelica, s. 299. 
2 Heather, P., Gólové, s. 239. 
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jakmile to bude možné. Theodorich si nemohl dovolit mocensky zasáhnout 

aniž by riskoval občanskou válku. 

Situace na Apeninské poloostrově byla jiná po celou dobu vlády 

Theodoricha. Byl dosti silný, aby si zabezpečil loajalitu mocných rodů. Nejen 

ve Španělsku, ale ve všech vzdálenějších oblastech státu byla stálá hrozba 

revolty. Vojenský velitel Pitzias, pověřený válkou s Gepidy, musel být roku 

514 zavražděn na rozkaz Theodoricha. Mezi Ostrogóty existovalo několik 

velice mocných klanů, které musel respektovat i takový vládce jako 

Theodorich. Většina klíčových osobností gótských dějin, které se dostaly na 

gótský trůn po smrti Theodoricha, byla příbuzensky spřízněna. Příkladem 

mohou být Hildebad a Totila nebo Vitigis a Uraias. Nejasnou pozici měl 

Tuluin, který zastával za Theodoricha významné úřady, snad měl za ženu 

jednu z Theodorichových dcer. Po králově smrti významně ovlivňoval nástup 

nového krále. 

Roku 522 zemřel nástupce trůnu Eutharich. Problém nástupnické otázky 

byl o to složitější, že nový panovník by měl být potvrzen Konstantinopolí, 

aby byl zachován smír v Itálii. Theodorichovi se podařilo tento souhlas pro 

Eutharicha získat. Po jeho smrti se měl novým nástupcem stát Athalarich, syn 

Eutharicha a Amalasunthyl. Byl narozen roku 516 nebo 518 a neměl pro svou 

vládu císařský souhlas2
• Nyní vyvstala problematičnost pozice Theodoricha 

jako germánského krále a císařského místodržícího současně. Tuto situaci si 

uvědomovala také italská nobilita a tajně vyjednávala s dvorem 

v Konstantinopoli. Tato jednání byla označena za zradu a řada důležitých 

římských úředníků byla popravena. Mezi nejvýznamnější patřil Symmachus a 

Boethius. Ani současníci procesů konce vlády Theodoricha si nebyli jisti, zda 

jsou tresty oprávněné nebo jen na základě pomluv. Nelze souhlasit s názorem, 

že se zde projevilo, jak rozdělená byla domácí římská a germánská 

1 To znamená, že byl vnukem Theodoricha. 
2 Bednah'ková J., Stěhování národů, s. 128. 
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společnostI. Správní aparát ostrogótského státu zůstával římský a symbióza 

byla tak pokročilá, že ani popravení významných římských úředníků nemohlo 

ovlivnit celkovou situaci. O vztahu domácího obyvatelstva k ostrogótské říši 

svědčí také značná loajalita během válek s Justiniánem. 

Roku 526 umírá Theodorich Veliký. Přes všechny obtíže konce své vlády 

zanechal svým nástupcům mocný stát, jenž mohl být ohrožen jen 

neschopností jeho nástupců. Proti vzrůstající moci Franků byly spojené síly 

Ostrogótů, Vizigótů, Burgundů a dalších dostatečnou zárukou. Velká část 

východořímské armády musela být vázána na perské frontě a pro válku v Itálii 

mohl být použit jen omezený sbor. Převaha východořímského loďstva nad 

spojenými silami Ostrogótů a Vandalů by byla také velmi sporná. 

I Bednaříková J., Stěhování národů, s. 129. 
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NÁSTUPCI THEODORICHA 

Po smrti pětasedmdesátiletého Theodoricha nastoupil na trůn jeho 

desetiletý vnuk Athalarich (526-534i. Z nástupnictví byl vyřazen jediný 

dospělý mužský příslušník rodu Amalů Theodahald2
, který byl všeobecně 

neoblíbený3. Příslušnost k rodu měl sice jen po matce Amalafridě, sestře 

Theodoricha Velikého, ale žádný další dospělý muž mezi Amaly nebyl. 

Odškodněn byl finančně podobně jako úspěšný vojevůdce Tuluin4
• Klidný 

nástup Athalaricha na trůn byl zajištěn souhlasem nobility státu. Potvrzení 

východořímské říše pro nástup Athalaricha nebylo získáno. Regentkou 

malého Athalaricha se stala jeho matka Amalasuntha5
• Její vláda měla 

probíhat za spoluúčasti senátu a pokračovat v dobrých vztazích s domácím 

římským obyvatelstvem. Kontinuitu vlády zajistily přísahy mezi předními 

Góty. Místní italské obyvatelstvo bylo kontrolováno sítí špionů6• 

Amalasuntha se v dopisu římskému senátu distancovala od tvrdé politiky 

svého otce v posledních letech vlády. Jako gesto dobré vůle dostaly rodiny 

popravených rádců Symmacha a Boethia7 zpět své statky. Ve vnitřní politice 

se tedy podařilo poměrně bez problémů zajistit kontinuitu moci. 

Naopak vážné důsledky měla Theodorichova smrt v zahraniční politice. 

Osobní vazba mezi oběmi gótskými státy byla ukončena. Jeho "vizigótský" 

vnuk Amalaric (526-531)8 získal nezávislou vládu nad svou říší na příštích 

pět let. Důsledkem bylo další oslabení moci Ravenny. Vizigótský královský 

poklad musel být vrácen do Hispánie, daně Vizigótů přestaly docházet do 

Ravenny a Rhona se stala skutečnou hranicí mezi oběma gótskými státy. 

Navíc vzrostly náklady na zabezpečení této nové hranice. Každý Gót byl 

I Též Atalarich, Athanarich. 
2 Syn vandalského krále Thrasamunda a Amalafridy z rodu Amalů. 
3 Viz MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 144. 
4 Tuluin měl pravděpodobně za ženujednu z mladších dcer Theodoricha Velikého, jejíž jméno není 
známo. 
5 Též Amalaswintha, Amalasuintha. 
6Wolfram H., History ofthe Goths, s. 332. 
7 Procopii De hello Gotthico, V 2. 
8 Syn Alaricha II. a dcery Theodoricha Thiudigotho. 
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svobodný a mohl si zvolit svou "státní" příslušnost. Vzdálenější ostrogótské 

západní garnizony umístěné v Galii nebo Hispánii se po rozdělení přidaly 

k Vizigótům a oslabily tak vojenský potenciál Ostrogótů. Možná zde je 

příčina pozdějšího úspěchu vojenského velitele Theudise proti Amalaricovi. 

Jeho ostrogótský původ mu mohl získat podporu těchto válečníků. 

Přes všechna oslabení proběhl první rok po smrti Theodoricha bez 

výraznějších obtíží. Ostrogótská armáda byla stále dostatečně silná. Roku 530 

se pokusili Gepidové a Herulové s východořímskou podporou obsadit gótskou 

Panonii, ale bez úspěchu. Gótskou armádu dovedl k úspěchu Vitigis (536-

540), který patřil k vysoké nobilitě a měl hrát klíčovou roli v pozdějších 

osudech státu. Úspěšná protiofenzíva pronikla hluboko do východořímského 

teritoria a bylo obsazeno město Gratiana v Moesii. Také tyto události byly 

použity císařem Justiniánem roku 535 k ospravedlnění útoku proti 

Ostrogótům. V konfliktu s Burgundy se gótské armádě dařilo - úspěšně 

postoupila až severně od řeky Durance, ale regentka se rozhodla získané 

území raději vyměnit za alianci s Burgundy. To bylá zřejmě racionální 

politika, ale problém nastal, když měli Ostrogóti tuto alianci potvrdit a 

pomoci v boji s Franky. Ostrogótská armáda v letech 532-533 neopustila své 

území a nechala Burgundy bez pomoci útokům Franků. Tím byl ztracen první 

spojenecký stát. Podobnou politiku zaujala regentka také ke spojeneckým 

Durynků, kterým nepomohla v letech 531 a 534. Výsledkem její váhavosti 

byla, že krátká gótsko-franská hranice z dob Theodoricha měřila nyní více než 

tisíc kilometrů. 

Amalasuntha jako regentka nemohla přímo stanout v čele gótské armády 

místo svého malého syna. Úřad velitele vojska zůstal proto dočasně 

neobsazen. Problém byl vyřešen s římskou praktičností - Tuluin, který se 

osvědčil jako úspěšný vojevůdce a osobní přítel Theodoricha, dostal titul 

patricius praesentalis, který automaticky znamenal povýšení do senátorského 

stavu a byl jmenován do čela armády. Regentka zřejmě předpokládala, že 
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díky významným úřadům získá jeho podporu pro svou slabou vládu. U dvora 

v Ravenně soupeřily o vliv na malého panovníka dvě frakce. Proti umírněné 

skupině okolo královny stála gótská válečná strana a část Římanů v Itálii, 

kteří se orientovali na střet s východořímskou říší 1• Tito muži z bývalého 

okolí Theodoricha byli zodpovědni za smrt Boethia a Symmacha a tvrdou 

domácí politiku konce jeho vlády. Po smrti Theodoricha utrpěli porážku, ale 

v letech 527-528 byli opět schopni zformovat opozici. K této frakci zjevně či 

skrytě patřil Theodahald a Tuluin2
• Theodahald byl sice nenáviděn jak Góty 

tak Římany, ale s dvorskými kruhy měl dobré vztahy. Na přelomu let 532/533 

zesílili natolik, že byli schopni získat kontrolu nad Athalarichem. Záminkou 

mělo být jeho údajně negótské vychování. Regentka podlehla tlaku této 

skupiny a požádala císaře Justiniána o azyL Státní poklad byl naložen na loď 

a poslán do Durazza. Císař pozval Amalasunthu do Konstantinopole. Zdálo 

se, že královna neměla odvahu na přímý střet s opozicí a svými kontakty 

s císařem jen dala protivníkům důkaz o své zradě. Nakonec se odhodlala 

k razantnímu zásahu. Neočekávanými a důraznými opatřeními zachránila 

svou vládu. Její rychlá akce opozici zaskočila. Tuluin byl zabit a další dva 

vůdcové byli odesláni mimo dvůr na frontu, kde byli později také zavražděni. 

Využila také jako záminku útoku Franků na Burgundy a gótské Arles. Během 

roku 533 provedla změny na klíčových úřadech svého království. Vrchním 

velitelem gótské armády v Galii se stal Liberius. Historik Cassiodorus se stal 

prefektem praetorio v Itálii. Vláda regentky byla zajištěna. Roku 534 umírá 

mladý Athalarich. Podle Prokopia3 to byl důsledek jeho nezřízeného života. 

Byl posledním ze tří vnuků Theodoricha, ale jen v ženské linii. Amalasuntha 

vládla dosud jen z titulu královny matky a regentky za nezletilého syna. Na 

klíčové posty dosadila své příznivce, ale její legitimita byla smrtí Athalaricha 

nenávratně zničena. 

1 MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 144. 
2 Wolfram H., History ofthe Goths, s. 334. 
3 Procopii De helIo Gotthico V 2. 
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Opozice musela zůstat stále silná, protože již v listopadu 534 byla nucena 

přijmout za spoluvládce Theodahalda. Theodahald byl synovec Theodoricha 

Velikého a poslední mužský člen dynastie Amalů. Pokud chtěla Arnalasuntha 

udržet svou moc, musela se s ním dohodnou a poskytnout mu podíl na moci. 

Theodahald ji musel přísahat jako skutečné vládkyni a hlavě vojenské moci. 

Sama se deklarovala jako královna. Theodahald směl nosit královský titul a 

razit mince se svým jménem, ale rozhodující slovo měla mít Arnalasuntha. 

Theodahald nemarnil čas a již koncern roku 534 odstranil Arnalasunthu 

z ravennského dvora. Byla zajata a uvězněna na ostrově v Bolsenském jezeře. 

Zajetí královny vyvolalo vážnou mezinárodní roztržku s ambiciózní 

východořímskou říší. Vztahy mezi východním císařstvím, reprezentovaném 

nyní již císařem Justiniánem I. (527-565) a Arnalasunthou sice nebyly 

harmonické, ale rivalita obou říší z časů Theodoricha byla oslabena. 

Arnalasuntha vědoma si své slabé vnitropolitické pozice omezila velkolepou 

zahraniční politiku. Válečné přípravy proti Vandalům z konce vlády 

Theodoricha byly zastaveny, válce s Franky se důsledně vyhýbala a 

s východořímskou říší již nejednala jako rovnocenný panovník z časů 

Theodoricha 1• 

Na počátku své vlády neměl císař Justinián na západě rovnocenného 

protivníka. V říši Vandalů nastoupil roku 523 na trůn změkčilý stařec 

Hi1derich, syn Hunericha a pozdější západořímské císařovny Eudocie. který 

byl tajným katolíkem a osobní přítel Justiniána. Podmínkou jeho nástupu 

k moci bylo udržení dosavadního protikatolického kurzu. Tuto přísahu 

nedodržel, a to byl hlavní důvod jeho pozdějšího sesazení. Aliance Vandalů 

s Ostrogóty byla ukončena brutálním způsobem - popravením vdovy po 

Thrasamundovi Arnalafridy, matky Theodahalda. Gótské jednotky v Kartágu 

byly pobity. Arnalasuntha se sice neodvážila podniknout odvetnou akci, ale 

vandalská říše utrpěla i tak velké neúspěchy v bojích s Berbery. Arnalasuntha 

1 Ke vztahům Amalasunhy a Justiniána více viz Procopii De hello Gotthico V 3. Královna se 
označovala se jako sirotek potřebující ochranu atd. 
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měla východořímskou říši jako své útočiště v případě státního převratu. 

Amalasuntha a Hilderich se stali závislí na Konstantinopoli. 

Situace se radikálně změnila, když byl král Hilderich (523-530) převratem 

zbaven vlády. V květnu 530 armáda sesadila Hildericha jako zaprodance a 

dosadila dalšího nejstaršího příslušníka Geiserichova rodu Gelimera. 

Hilderich byl uvržen do vězení. Císař Justinián vystupoval jako poručník 

vandalské říše a žádal dodržení Geiserichova nástupnického řádu 1, podle 

kterého byl právoplatným vládcem nejstarší člen rodu Hilderich. Gelimer 

odmítl zasahování do nástupnictví ve své říši, ale nepodnikl žádnou 

diplomatickou akci, aby obnovil protikatolickou alianci s Ostrogóty. 

1 Seniorát. 
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III. RENOV ATIO IMPERII 

Roku 518 zemřel bezdětný císař Anastasius. Dříve než se senát dohodl o 

jeho nástupci, rozhodl hlas vojska. Příslušníci elitní palácové gardy 

excubitores provolali císařem svého velitele Justina. Justin I. (518-527) je 

skvělým dokladem sociální mobility v pozdně římské společnosti. Tato 

mobilita byla možná prostřednictvím církve nebo armády. Justinus pocházel 

z Thrákie a byl sice schopným vojákem, ale jinak nevzdělaným a 

nepřipraveným stanout v čele složitého aparátu východořímské říše 1. Velmi 

brzy povolal ke dvoru svého talentovaného synovce Petra Sabbatia, 

pozdějšího císaře Justiniána. Sám syna neměl a synovce adoptoval. Ten již za 

života strýce přebíral klíčové úřady ve státě. Justinián 1.2 (527-565) se narodil 

ve městě Taurision v provincii Dardanie. U Justiniána je uváděn jak ilyrský 

tak i thrácký původ. Tyto oblasti byly více ovlivněny latinskou než řeckou 

kulturou a tento vliv vědomě či nevědomě ovlivňoval jeho budoucí politiku, 

která se více orientovala na západ3
• Justinián získal díky svému strýci široké 

vzdělání v gramatice, rétorice, řečtině a teologii. Již za Justinova života 

zasahoval do věcí správy, práva, vojenských záležitostí nebo architektury. 

V administrativě říše postupoval po vzoru strýce přes vojenské úřady. Krátce 

po Justinově korunovaci obdržel úřad comes domesticus, což představovalo 

velení nad speciální částí císařské gardy. Rychle v hodnostech postupoval na 

další stupeň magister militium equitum et peditum praesentalis 4• Od roku 521 

zastával místo konzula. Popularitu v hlavním městě získával díky pořádání 

marnotratných her5
• Roku 525 obdržel nejvyšší titul caesar. Poslední roky 

1 Kjeho vládě viz MazalO., Justinian und seine Zeil, s. 55. 
2 Více viz MazalO., Justinian und sežne Zeit; Dawson Ch., Zrození Evropy, Praha 1994; Jones 
A.H.M., The decline oj the ancienl world; Demandt A., Die Spatantike- Romische Geschichte von 
Diocletian bis Justinian 284-565, Munchen 1989; Zástěrová B. a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992. 
3 MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 57. 
4 Velitel ozbrojených jízdních i pěších sil. 
5 MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 56. 
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vlády císaře Justina vládl fakticky Justinián. Roku 527 se stal formálně 

spolucísařem, aby byl zajištěn plynulý přechod moci po smrti strýce. Ještě za 

Justinovy vlády se setkal s budoucí manželkou a císařovnou Theodorou. 

Theodora byla dcerou hlídače medvědů v hippodromu. Sama putovala jako 

herečka po východních provinciích říše. Justinián se do ní vášnivě zamiloval a 

přivedl ji ke strýci, který ji povýšil do hodnosti patrikia. Plánovanému sňatku 

zabránila konzervativní císařovna Euphemie. Až po její smrti zrušil Justin 

zákon, který zakazoval příslušníkům senátorského stavu manželství 

s herečkami. 

O povaze a vzhledu Justiniána máme rozporuplné informace. Podle mincí a 

fresek l byla jeho postava zavalitá. Světlé vlasy by prokazovaly balkánský 

původ. V mládí se mu dostalo skvělého vzdělání, díky své pracovitosti se 

vzdělával celý život. Sám často sepisoval zákony a pracoval na teologických 

pojednáních, ve kterých vynikae. Jeho jistě impozantní osobnost měla i své 

stinné stránky. Během povstání "Niká!" roku 532 v hlavním městě 

Konstantinopoli se projevila jeho zbabělost. Jeho vláda zůstala zachována jen 

díky rozhodnosti manželky Theodory a loajalitě jeho generálů. Hlavní 

předností Justiniána byla schopnost obklopit se vynikajícími lidmi v civilní a 

vojenské sféře. Paradoxně jeho největší slabinou byla žárlivost a zloba na 

úspěšné podřízené, kteří pro něho mohli být nebezpečne. Odvolání 

schopných důstojníků nebo nejasné vojenské instrukce mohly snadno vést ke 

katastrofě. Například vojevůdce Belisarios4 byl často postaven do 

bezvýchodné situace, aby byl poté pro neúspěch odvolán. Justinián byl jedním 

z dlouhé řady císařů, započaté císařem Arkadiem, kteří nikdy nestáli v čele 

svých vojsk, ale vedli válku ze svého paláce. 

1 Například v chrámu San Vitale v Ravenně. 
2 MazalO., Justinian und sežne Zeil, s. 58. 
3 MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 58. 
4 Belisarios byl jedním z neslavnějších byzantských vojenských velitelů. V letech 533-534 vyvrátil 
říši Vandalů, poté byl vrchním velitelem ve válce s Góty, kde dobyl roku 540 Ravennu. V roce 548 
byl odvolán a později, roku 562, uvězněn, ale následně rehabilitován. 
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Důležitou součástí Justiniánovy vlády byl jeho ideologický obraz císaře jako 

Bohem předurčeného vládce, jehož úkolem bylo navázat na odkaz antických 

císařů a obnovit římskou říši tzn. dobýt západní část impéria. 

Renovatio imperii byla vize císaře Justiniána na obnovu římské říše 

v původních hranicích od Atlantiku k Eufratu. To by znamenalo dobýt nazpět 

celé území zaniklé západořímské říše. Bývalé části západořímské říše, které 

ovládly germánské kmeny jako Ostrogóti Itálii, Vandalové severní Afriku, 

Vizigóti a Svébové Hispánii nebo Frankové Galii. Justiniánova představa 

renovatio imperii nebyla pouze vojenský nebo politický program, jak by se 

mohlo zdát, ale komplexní přestavba říše zahrnující také právní, církevní nebo 

správní reformy. Pokud chceme pochopit proč měl Justinián tak velké ambice, 

musíme se vrátit k vývoji státoprávního zřízení od počátku 4. století. 

Římská říše dosáhla na počátku 4. století takového rozsahu, že bylo 

vládnutí mimo fyzické možnosti jednoho člověka. Císař Dioklecián (285-305) 

si to uvědomil a vybudoval tetrarchii - tedy vládu dvou císařů a jejich 

spolucísařů rozdělenou na teritoriálním základě1 • Systém sice fungoval jen 

krátce, ale již za několik generací byla přijata myšlenka dvou spolucísařů 

vládnoucích jednotné římské říši. Toto nové pravidlo bylo přijímáno 

pravidelně od smrti bezvýznamného císaře Joviána (363-364). Jeho nástupce 

Valentinián 1. (364-375) se rozhodl pro vládu jen na západě a východ 

přenechal bratru Valentovi (364-378). Nástupcem Valentiniána se stal jeho 

syn Gratián (375-383). Když jeho strýc Valens padl roku 378 v bitvě u 

Adrianopole, automaticky Gratián určil nového spolucísaře, tím se stal jeho 

velitel jízdy Theodosius. Theodosius 1. (379-395) je také často vydáván za 

posledního císaře jednotné římské říše, ale to není přesné. Theodosius takové 

ambice neměl. Po smrti Gratiána sám dosadil na západě jeho malého bratra 

Valentiniána II. (383-392), kterému určil za poradce a vojenského velitele 

Franka Arbogasta. Theodosius tím založil významnou tradici germánských 

1 K Diokleciánově systému tetrarchie více viz Rees R., Diocletian and the Tetrarchy, Edinburgh 
2004. 
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vojenských velitelů na západě l . Tento systém trval až do konce západořímské 

říše a na jeho konci stojí Odoakar2 (476-493). Po smrti Theodosia nastoupili 

zcela ve shodě s tradicí jeho synové Honorius (395-423) a Arkadius (395-

408). Rozdíl oproti minulosti byl v tom, že oba císařové byli děti a vládly za 

ně dvorští úředníci. Formálně existoval nadále jeden stát, ve kterém platily 

nařízení obou vládců, každý z císařů jmenoval jednoho konzula, existovaly 

stejné úřady a hodnoste, ale ve skutečnosti si dvory v Konstantinopoli a 

Ravenně vytvářely vlastní politickou a kulturní identitu4
• Během 5. století se 

na trůnech obou říší našlo jen málo schopných císařů. Na západě byli často 

dosazováni slabí panovníci, aby nebránili osobním ambicím svých germánský 

velitelů, jako byli Stilicho nebo Ricimer. 

Ve východní části říše se situace postupně zlepšovala a císaři jako Markián 

(450-457), Zenon (476-491) a Anastasius (491-518) položili základ 

opětovnému rozmachu, který se projevil především za Justiniána. Obě říše se 

sice během 5. století v mnoha oblastech oddělily, ale myšlenka sounáležitosti 

zůstala mezi obyvatelstvem i vládnoucími kruhy. Můžeme to doložit 

například tím, že každý západní císař chtěl být uznán a potvrzen vládou 

v Konstantinopoli - tedy spolucísařem na východě a v tomto ohledu své 

chování nezměnil ani Odoakar, ale dokonce ani Theodorich a jeho nástupci. 

Po vymření valentiniánské dynastie na západě roku 455 byl vybírán císař 

germánskou vojenskou elitou, kterou v této době na západě představoval 

Ricimer. Souhlas východního vládce byl nutný5. 

V době nástupu Justiniána na trůn sice západořímská říše již neexistovala, 

ale zůstala představa jediného legitimního vládce na východě, který potvrzuje 

italské správce. V Itálii byl tento zvyk akceptován. V ostatních částech bývalé 

západní říše existovaly zcela nezávislé říše Vandalů, Vizigótů nebo Franků, 

1 výjimkou byl magister militium Aětius, který byl ilyrského původu, ale systém fungoval shodně. 
2 Též Odovaker. 
3 Češka 1, Poslední století starověku, s.10. 
4 Viz Dějiny Byzance, s. 49. 
5 Víz Jones A. H. M., The decHne oj the ancient world, s. 96. 
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které podobné ideje nepřijímaly. Císař Justinián by v souladu s touto tradicí 

měl jmenovat nového západního císaře ve jménu kterého by bojoval na 

západě podobně jako například Theodosius za Valentiniána II. Justinián byl 

ztělesněním autokracie v této době a na tuto tradici nenavázal. 

Ovládnutí západu nemohlo být nikdy zcela realizováno vzhledem k rozsahu 

Galie nebo Hispánie. Přesto mohl být Justinián na konci své vlády spokojený. 

Na krátký čas ovládl Itálii, severní Afriku i část Hispánie. Důsledkem jeho 

velkorysé zahraniční politiky však bylo ekonomické vyčerpání 

východořímské říše, která v následujících desetiletích s obtížemi bojovala o 

svou existenci. 
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vÁLKA S VANDALY 

Roku 532 uzavřela východořímská říše mír s Persií. Klid na východní 

frontě byl podmínkou pro jakoukoli výraznější vojenskou akci proti 

Vandalům nebo Gótům. Velice nákladný mír s Persií dokazuje, jak byl 

Justinián zaujat myšlenkou obnovy impéria na západě. Přes jistou 

proměnlivost své politiky se držel koncepce jednoty křesťanského světa a 

okázalé ideje vyvoleného císařství i . 

Tradičně nejhorší vztahy měla východní říše s Vandaly, kteří byli 

nejbojovnější ariánskou mocností. Výjimkou bylo krátké období Hilderichovy 

vlády. Poměrně dobré byly kontakty s katolickými Franky a to nejen díky 

náboženství, ale také proto, že Galie byla již mimo okruh císařova zájmu. 

Klíčovým partnerem nebo protivníkem Justiniána na západě tak byla říše 

Ostrogótů. Vzájemné vztahy již byly nastíněny v předchozích kapitolách, ale 

jako rozhodující se ukázala momentální vnitropolitická situace v obou říších. 

Za Theodorichova života se obě strany snažily chovat korektně. Theodorich 

se sice pokoušel vystupovat jako obhájce všech ariánů, ale byl příliš 

racionálním vládcem, aby se pro dogmatické spory nechal strhnout do 

zničujícího konfliktu, ve kterém nemohl vyhrát. Zcela novou dimenzi dostaly 

politické a náboženské spory nástupem Justiniána na trůn a Theodorichovou 

smrtí. Justinián nechtěl symbolickou podřízenost, ale zničit ostrogótský stát, 

pokud bude mít příležitost. Amalasuntha, vědoma si své slabé vnitropolitické 

situace, na aktivní zahraniční politiku rezignovala. Theodahald byl dokonce 

ochoten svou říši zaprodati. Byl připraven vzdát se trůnu pokud dostane 

finanční odškodnění. 

Jako první poskytli záminku ke střetu Vandalové sesazením Hildericha. Byl 

osobním přítelem Justiniána a ten jeho uvěznění považoval za osobní urážku. 

Vandalská říše se zdála jako vojensky slabší protivník než Gótové, protože 

utrpěla v předcházejících desetiletích několik potupných porážek od Berberů. 

1 MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 59-60. 
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Většinové katolické obyvatelstvo bylo pronásledováno za svou víru a dalo se 

tak předpokládat, že se připojí k útočníkům. 

Justiniánovy přípravy vojenské expanze na západ narážely na rozhodný 

odpor císařské rady. Proti tažení se postavil senát, který měl na paměti 

obrovské a neúspěšné tažení vojevůdce a pozdějšího císaře Basiliska roku 

4682
• Celá akce se jevila jako příliš riskantní. Kartágo bylo od 

Konstantinopole vzdáleno sto čtyřicet dní cesty po moři, což naznačuje 

obrovskou vzdálenost, již musel expediční sbor urazit. Obava byla také 

z proslulé vandalské námořní moci. Námitky neměli jen vojenští velitelé, 

kteří byli se svými jednotkami právě odvoláni z perské fronty. Nesouhlas 

s tažením projevil prefekt loannés z Kappadocie - správce státních financí, 

který upozorňoval na žalostný stav státní pokladnl. Jako jeden 

z nejdůležitějších a nejspolehlivějších spolupracovníků Justiniána radil císaři, 

ať zváží riziko, protože když vyhraje nad Vandaly, nedokáže severní Afriku 

udržet bez Sicílie a Itálie. Pokud by válka dopadla neúspěšně, vystavil by 

všechny ostrovy a pobřeží plenění vandalské flotily1. Přes všechna rizika se 

Justinián rozhodl pro válečné tažení. 

Na grandiózním podniku se podílelo na pět set dopravních a devadesát dva 

válečných lodí. Na radu císařovny Theodory byl velitelem ustanoven schopný 

vojevůdce Belisarios. Pozemní armáda čítala šestnáct tisíc mužů. Část tvořily 

jednotky foederátů a osobní gardy Belisaria. Elitní jednotkou bylo asi šest set 

jízdních Hunů. Tažení se účastnily také jednotky thráckých Gótů, což 

dokládá, že ne všichni Gótové odešli s Theodorichem do Itálie. Flotila vyplula 

22. června 533 ze Zlatého rohu v Konstantinopoli. Na velitelské galéře byl i 

vojevůdcův sekretář Prokopios z Kaisareie. Vandalové neměli o výpravě 

I Wolfram H., History ofthe Goths, s. 332. 
2 Šlo o společné tažení východořímské a západořímské annády, jehož cílem bylo zabránit pustošení 
středomořského obchodu vandalským lod'stvem a zasahování do vnitřních záležitostí západořímské 
říše. Vandalský král Geiserich spojené annády zničil a v následujících letech prosadil na 
západořímský trůn svého chráněnce Olybria (472), který byl švagrem jeho syna Hunericha. 
Vandalové získali aureolu neporazitelnosti. Více viz Richter S., Kartágo, s. 330-335. 
3 Procopii De hello Gotthico, VII 17, podrobněji Stanislav Richter, Kartágo, s 362. 
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žádné tušenÍ. Amalasuntha neposkytla Vandalům informace, že CÍsařské 

loďstvo opustilo Konstantinopolis a bylo již u Sicílie. Přes nelibost řady 

gótských vojenských velitelů2 se odmítla nechat vtáhnout do konfliktu. 

Vztahy Ravenny a Kartága byly od zavraždění Amalafridy napjaté. 

Gelimer po svržení Hildericha nepodnikl žádnou diplomatickou akci, aby 

situaci změnil. Amalasuntha nabídla naopak Sicílii jako základnu pro císařská 

vojska a umožnila doplnit zásoby Belisariově flotile. Bez gótské podpory by 

úspěšné tažení bylo nemyslitelné. 

Celé vandalské loďstvo a elitní armádní sbor potlačoval povstání na 

Sardinii. Belisarios dokázal této situace využít a rychle postupoval 

k hlavnímu městu Vandalů Kartágu. Gelimer požádalo pomoc Vizigóty. 

Králem Vizigótů byl v této době již Theudes, bývalý velitel Theodoricha 

v Hispánii. Porážka Vandalů byla příliš rychlá na to, aby stihla přijít pomoc 

ze vzdálené Hispánie. Pokus o obklíčení východořímské armády u Decimum 

ztroskotal a Gelimer, zhroucen ze smrti bratra, nezvládl situaci. Pokusil se 

společně s Berbery o dalŠÍ bitvu, ale ta byla jen zoufalým koncem vandalské 

moci v Africe. Všechny části vandalské říše se bez odporu poddaly vládě 

CÍsaře. Výjimku tvořila část Sicílie, která byla obsazena Góty. 

Amalasuntha sice oficiálně podpořila Justiniána, ale řada lokálních 

gótských velitelů na Sicílii a jižní Itálii sympatizovala s ariánskými Vandaly. 

Poskytovali azyl uprchlíkům a podpořili vandalskou posádku na Sicílii. 

Justinián dostal další záminku k útoku. Válka v Africe trvala i po porážce 

Vandalů a dále vyžadovala stálou vojenskou přítomnost v době gótských 

válek. 

1 Procopii De hello Gotthico, VII 17. 
2 Thompson E. A., Romans and Barharians, s. 95. Příkladem mohou být velitelé na Sicílii a 
v Neapoli, kteří se tajně pokoušeli pomáhat uprchlým Vandalům a vandalské posádce na Sicílii. 
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VÝCHODOŘÍMSKÁ A GÓTSKÁ ARMÁDA V LETECH 535 - 555 

Východořímská annáda nebyla ani po ukončení perské války připravena na 

ofenzívu na západě. Základem této annády byly pohraniční jednotky tzv. 

limitanei. Polní vojska měla k dispozici těžkou pěchotu, jakji známe z římské 

doby, ale ta nebyla již považována za elitní oddíly. Novou jednotkou doby 

byli těžce obmění jízdní lučištníci cataphracts. Mezi výkvět 

východořímských vojsk patřili také osobní gardy vojevůdců tzv. bucellarii, 

jednotky rozdílné velikostí, jejichž složení a kvalitu určovaly možnosti 

majitele. Expediční sbory byly doplněny žoldnéřskými jednotkami. Na konci 

vlády Justiniána měla východořímská armáda asi 150 tisíc mužů, což bylo asi 

o 50 procent více, než bylo na východě v předchozím století 

Ostrogótská annáda sice byla jedna z nejmocnějších v Evropě, ale početně 

se nemohla rovnat Justiniánově moci. Vojenské záležitosti byly výhradně 

záležitostí gótských válečníků. Římané byli z vojenské služby vyloučeni. 

Rozhodně se italské domácí obyvatelstvo masově neúčastnilo bitev tak jako 

v říši Vizigótů. Taktika se nezměnila od bitvy u Adrianopole. Základem byli 

jezdci s kopím a role početnější pěchoty nebo podpůrných jednotek byla 

podřadná. Pokud zklamal první mocný úder jízdy bylo často po bitvě. Právě 

neschopnost změnit taktiku boje během dlouhé války byla dle mého názoru 

hlavní příčinou gótské porážky. Od odchodu z Balkánu neviděli Gótové 

římskou armádu v akci. Daleko překvapivější je, že se nedokázali srovnat 

nejen s jízdními lučištníky, ale ani s běžnější franckou pěchotou se sekerami 1. 

Pravděpodobně tedy nebylo na výši velení ostrogótské armády. Situace se 

částečně zlepšila nástupem Totily, ale ani on nebyl schopen zlepšit efektivitu 

obléháne. 

Na druhou stranu i tak vynikající generál, jaký byl Belisarios, objevil velmi 

pozdě gótský způsob boje a na počátku tažení měl o nepřátelské taktice jen 

chabé představy. Kvalita výzbroje gótských vojsk byla srovnatelná 

1 K vojenské taktice více viz. Thompson E. A , Romans and Barbarians, s. 90. 
2 Thompson E. A , Romans and Barbarians, s. 90. 
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s východořímskou armádou, protože vybavení opět vyráběly staré císařské 

dílny v Itálii. Rozdíl byl jen v rozšíření výzbroje mezi řadovými vojáky. Do 

konce gótských válek byl jedinou defenzivní zbrojí běžného bojovníka štít. 

74 



ITALSKÁ VÁLKA (535-555) 

Zavražděním Amalasunthyl získal císař Justinián záminku k útoku do 

Itálie. Válečné akce začaly v červnu 535 a skončila zpustošením Itálie a 

likvidací Ostrogótů o osmnáct let později. Poslední odpor trval až do roku 

555. Navzdory kladnému hodnocení Amalasunthy od Prokopia z Kaisareie2 

nemůžeme její roli v ostrogótských dějinách hodnotit pozitivně. Umožnila 

rozklad obranného systému, všechny spojence nechala bez pomoci, ve válce 

Justininána s Vandaly byla proti svým přirozeným spojencům. Obsazení 

Korsiky, Baleár znamenalo dokončení obklíčení jejího státu východořímskou 

říší. Gótská nobílita byla zcela oprávněně nespokojena s její politikou3
• 

Přes evidentní neschopnost nástupce a vraha Amalasunthy Theodahalda se 

Justinián obával přímého útoku. Belisarios měl vyzkoušet obranu Sicílie a 

v případě neúspěchu se rychle stáhnout. Velké dary byly poslány Frankům, 

aby vázali síly Gótů na severu4
. 

Východořímská armáda zaútočila ze dvou stran, Belisarios na Sicílii a 

germánský velitel v římských službách Mundus5 v Dalmácii. Sicílie se vzdala 

bez odporu s výjimkou dnešního Palerma, kde byla gótská posádka. 

V Dalmácii byly gótské jednotky poraženy6. Belisarios vstoupil triumfálně do 

Syrakus 31. prosince 535. Theodahald ihned po prvních neúspěších začal 

vyjednávat s Justiniánem o připojení Itálie. Válečné štěstí v Dalmácii se 

obrátilo a Theodahald se rozhodl pokračovat v boji. Belisarios se tedy 

přesunul se svou armádou do jižní Itálie. Jeho vojsko muselo být relativně 

velmi slabé, protože před útokem na Sicílii měl k dispozici jen sedm tisíc 

1 Více o zavraždění Amalasunthy viz Procopii De bello Gotthico, V 4. 
2 Procopii De bello Gotthico, V 2-5. 
3 MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 144-147. 
4 Procopii De bello Gotthico, V 5. 
5 Vojenský velitel Theodoricha Velikého, který změnil stranu a vstoupil do východořímských 
služeb. Dostal titul magister militium a vedl od roku 530 pohraniční válku v oblasti města Salona. 
6 Procopii De bello Gotthico, V 5. 
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mužů 1. Theodahald proti němu poslal oddíl, který vedl jeho zeť, ten ale 

dezertovaf. Zpráva, že někdo tak blízký králi zradil, musela podlomit zbytek 

důvěry v Theodahalda. 

Větší pozornost budu věnovat obléhání Neapole o kterém máme více 

zpráv3
, které nám dokládají postoj místního obyvatelstva. Neapol byla silně 

opevněna ještě z dob konce západního císařství, měla dostatek zásob a silnou 

gótskou posádku4
. Belisarios vědom si své početní slabosti, nabídl 

obyvatelstvu řadu výhod, pokud přejdou na císařskou stranu. Loajalitu 

jednoznačně zachovali Židé, kteří se aktivně účastnili obrany města. 

BeHsarios se vydával za osvoboditele, ale místní obyvatelstvo to jistě takto 

nemohlo chápat, protože záleželo jen na nich, jestli se Neapol bude bránit. 

Významní neapolští obchodníci měli zájem na vítězství císaře a rozšíření 

trhu5
• Obyvatelstvo předpokládalo, že zvítězí Gótové a obávalo se vzdát. 

Pokud by se město vzdalo bez boje, potrestali by je Gótové jako zrádcé. Kde 

byly jejich sympatie dokazuje, že před započetím jejich jednání s Belisariem 

poslali posly k Theodahaldovi s žádostí o pomoc. Ani Prokopios 7 nezakrývá, 

že na počátku stáli na straně císaře jen obchodníci ve městě, kteří obchodovali 

s východním středomořím. Obyvatelstvo jistě s úlevou nepřijalo osvobození, 

od kacířských Gótů. První akcí císařské armády v obsazeném městě bylo 

plenění a masakr obyvatel, ve kterém se vyznamenávali elitní oddíly Hunů8• 

Nečinný Theodahald zůstával v Římě a doufal v mírové řešenÍ. Pád 

Neapole vyvolal pobouření gótské nobility, která zvolila za nového krále 

úspěšného vojenského velitele Vitigise. Prvním krokem nové vládce bylo 

zavraždění předchůdce Theodahalda. Vitigis byl po dlouhé době první král, 

1 Procopii De hello Gotthico, V 5, uvádí 4 tisíce řeckých odvedenců a 3 tisíce elitních IssaUfŮ, 
rříslušníků horského kmene ve východní Anatolii, kteří byli vyhlášení svou bojovností. 

Jordanes, Getica, 309. 
3 Procopii De bello Gotthico, V 9. 
4 Procopii De bello Gotthico, V 10, uvádí přes 800 Gótů. 
5 Thompson E. A, Romans and barbarians, s. 100-10 1. 
6 Tamtéž. 
7 Procopii De bello Gotthico, V 8. 
8 Thompson E. A., Romans and Barbarians, s.101-102. 
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který nebyl pokrevně spřízněn s Amaly. Je až překvapující, s jakou lehkostí 

byli Amalové zbaveni vlády. Jordanes nás v celé Getice přesvědčuje o 

výjimečnosti rodu Amalů, ale na příkladu Vitigise je zřejmé, že právo k vládě 

bylo dáno úspěchy a nikoli původem. Prvním krokem Vitigise byl sňatek 

s dcerou Amalasunthy Matasunthou. Tento krok měl ospravedlnit jeho vládu, 

aby byl uznán císařem Justiniánovi, nikoliv pro legitimovat jeho moc nad 

GÓtyl. Vitigis se sám považoval za nástupce Theodoricha Velikého a snažil se 

ho napodobovat. Jeho urychlený odchod do Ravenny, kde si vzal Matasunthu, 

připomíná chování vizigótského nástupce trůnu Thorismuda roku 451 2
• 

Thorismund také raději opustil bitevní pole3
, aby si zajistil vládu v hlavním 

městě. Justinián byl již ve válce s Góty, ale rozhodnutí o volbě nového 

panovníka přijal. Konstantinopol chtěla užít sílu a donutit řádného vládce, aby 

se podrobil i se svou říŠí4 • 

Vitigis zahájil svou vládu ústupem hlavní armády z Říma, kde ponechal jen 

silnou posádku. Jeho záměrem bylo přezbrojit a pokusit se dojednat mír 

s Franky. Vitigis se Franků obával zřejmě více než východořímské armády, 

protože soustředil většinu svých vojáků na severu země. Jeho cílem bylo 

dohodnout se s Franky než začne dobývat ztracenou jižní Itálii. Frankové byli 

ochotni zůstat neutrální výměnou za odstoupení pohraniční oblasti Galie a 

finanční kompenzaci ve výši 2 tisíce liber zlata. Slíbili také vyslat vojáky 

z poddaných kmenů, aby oficiálně neporušili spojenectví s Justiniánem 1. 

Vitigis se musel vzdát spojenectví s Alamany a dalšími východoalpskými 

kmeny. Stažení posádek z Galie mu umožnilo získat početní převahu nad 

Belisariem. Ostrogótská armáda se přesunula mezi listopadem 536 a únorem 

537 k Římu. Vitigis sice zabezpečil své pozice na severu, ale mezitím ztratil 

Řím. Belisarios opravil starší římská opevnění, ale i po zřízení oddílů 

I Heather P., Gótové, s. 268. 
2 Jordanes, Getica, 191-215. 
3 Thorismund se účastnil bitvy na Katalaunských polích společně se svým otcem Theodorichem I. 
Theodorich 1. padl a Thorismund raději opustil bitvu, aby si zajistil vládu. 
4 Wolfram H., History ofthe Goths, s. 340. 
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z místního obyvatelstva byl ve velké početní nevýhodě. Vitigis neutralizoval 

pevnosti Spoleto a Perugia a od 21. února 537 zahájil obléhání Říma, které se 

protáhlo na rok. Ostrogóti byli jako většina germánských kmenů velice špatní 

v taktice obléhání opevněných měst. Nájezdy gótské jízdy nemohly Belisaria 

ohrozit a město bylo dobře vybaveno zásobami. Vitigis během celého roku 

nedokázal vymyslet účinnou strategii obléhání. V prosinci 537 dostal 

Belisarios posily a Gótové byli nuceni uzavřít tříměsíční příměří2 • Gótská 

armáda před Římem utrpěla velké ztráty. Proti katapultům na hradbách Říma 

a obrněným jízdním lučištníkům neměla gótská pěchota a jízdní kopiníci 

mnoho nadějí na úspěch. Příchod římských posil zmenšil početní převahu 

Gótů. Gótové se pokusili otevřít další frontu v Dalmácii u města Salony, ale 

bez úspěchu. Vitigis se snažil bezvýsledně vyjednávat o rozdělení Itálie 

s Konstantinopolí i jednotlivými veliteli na bojišti. 

Belisarios sice dokázal odrážet gótské útoky, ale jeho situace byla obtížná. 

Odeslal z Říma do Neapole ženy, děti a otroky. Sesadil papeže Silveria (536-

537), nakloněného Gótům, a z důležitých míst odstranil všechny jejich 

příznivce. Jeho omezené síly mu dávaly možnost jen drobných výpadů. 

Na počátku zimy 538 se Římanům podařilo ohrozit oblast Picenum3
, kde 

byly ženy a děti gótských válečníků. Vitigis byl nucen odtáhnout od Říma 

směrem k Ravenně. Postup východořímských vojsk byl zastaven jižně od 

Ancony. V pevnosti Auximum 4 byla silná gótská posádka, která dokázala 

vázat Belisaria s II tisíci muži. Protože na přelomu let 538/539 kapituloval 

Řím, byli popraveni senátorští rukojmí5
• 

Neúspěchy na bojišti podlomily morálku obyvatelstva a řada oblastí žádala 

císaře o ochranu. Mezi nejdůležitější patřil Milán. Milánský arcibiskup žádal 

Belisaria, aby mu poslal malou vojenskou posádku, a získal tak bez boje 

I Procopii De bello Gotthico, V 14. 
2 Procopii De bello Gotthico, VI 6. 
3 Dnešní Rimini. 
4 TéžOsÍIno. 
5 Tento krok vyvolal rezignaci Cassiodora. 
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Ligurii. Roku 538 se vylodila východořímská armáda u Janova, obsadila 

Milán a ohrozila druhé hlavní město ostrogótské říše Pavii. Synovec Vitigise 

Uraias vedl v březnu 539 útok burgundských spojenců a Gótů do Ligurie, kde 

se mu podařilo získat zpět ztracená města, ale protože se dopouštěli řady 

ukrutností na místním obyvatelstvu ztratili jeho sympatie. To byl poslední 

významný úspěch vlády Vitigise. 

Pro Góty složité situace využili Alamani, kteří zpustošili severní Itálii 1. 

Císař Justinián se pokusil urychlit konec války a tak se 21. června 531 

vylodila další východořímská armáda v Itálii. Vedl ji schopný generál a rival 

Belisaria Narses2
• Gótové ztratili početní převahu a jejich jedinou nadějí byly 

rozpory mezi východořímskými veliteli. Spory mezi vojevůdci skutečně na 

čas ochromily císařská vojska a důsledkem byla ztráta Milána. Na jaře 539 

byl Narses odvolán zpět do Konstantinopole. Narses splnil rozkaz, ale 2 tisíce 

jeho herulských válečníků dezertovalo a rozhodlo se odejít do Panonie3
• 

Uzavřeli mír s Góty a je možné, že se s nimi spojili. 

Když převzal Belisarios vrchní velení snažil se Góty porazit širokou 

ofenzívou. Cílem bylo dobýt Ravennu. Vyslal na sever své zálohy, aby 

bránily Uraisovi přijít na pomoc Vitigisovi na hlavní bojiště. Rozhodující 

bojiště války bylo na Jaderském pobřeží. Belisarios s 11 tisíci muži napadl 4 

tisíce vybraných gótských bojovníků střežících pevnost Auximum. Vitigis 

ztratil důvěru ve své vojevůdcovské schopnosti a vsadil vše na diplomacii. 

Jeho cílem bylo dojednat alianci s Langobardy a přes dva ligurské kněze i 

s Peršany. Hrozba persko-gótského spojenectví byla v Konstantinopoli vzata 

velmi vážně4• 

1 Wolfram H., History ofthe Goths, s.347. 
2 Vojenský velitel Narses potlačil společně s Belisariem povstání Níká! (532), po úspěšných 
válkách s Ostrogóty se stal prvním italským exarchou (místodržícím) v letech 555-567. 
3 Wolfram H., History ofthe Goths, s. 350. 
4 Procopii De hello Gotthico, VI 22. 
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Roku 539 vpadl francký král Theudebert1 (533-547) do severní Itálie. 

Ovládl severozápadní Itálii a ve spojenectví s Langobardy chtěl rozdělit Itálii. 

Území které získal museli Frankové vyklidit po jeho smrti. Konstantinopol se 

obávala franckého vlivu a podařilo se jí získat na svou stranu Langobardy. 

Frankové se v Itálii chovali jako v dobyté zemi a dokonce zajaté ženy a děti 

Gótů obětovaly místním pohanským bohům2, přestože byli již několik 

generací katolíky. Ve zpustošené zemi se začal šířit hlad a epidemie. 

Theudebert nabízel Ostrogótům mírová jednání, ale Vitigis všechny návrhy 

odmítal. Byl ochoten podřídit se raději Konstantinopoli než Frankům3 • 

Na konci roku 539 padlo Auximum a Belisar začal obléhat Vitigise 

v Ravenně. Uraisovo vojsko na severu sice nebylo poraženo, ale většina se 

rozešla do svých domovů. Uraias se stáhl se zbytky armády do Pavie. 

Theudebert nabízel pomoc proti Belisarovi, ale požadoval polovinu Itálie. 

Vitigis, který mezitím vyjednával výhodné podmínky s Belisariem, odmítl 

franckou nabídku4
• Zprávy z byzantsko-perské fronty nutily Justiniána uzavřít 

mír na západě. V roce 537 byl ochoten přijmout za mír polovinu Itálie, ale 

nyní žádal polovinu královského pokladu a území až k řece Pád. Ostrogótům 

by zůstaly jen dvě provincie - Ligurie a Benátsko. Toto řešení by mělo pro 

Justiniána i další výhody. Gótové by bránili přístupy do Itálie, která by byla 

bez velkých nákladů ušetřena hrozby další války. Gótové byli překvapivě 

ochotni nevýhodnou nabídku Konstantinopole přijmout, ale Belisarios jako 

vrchní velitel preferoval bezpodmínečnou kapitulaci. Dohodnutou smlouvu 

odmítl přijmout. Belisarios byl jako vítěz nad Góty chápán jako budoucí 

západní císař. Přes nedůvěru Justiniána nikdy podobné ambice neměl. Vitigis 

nedokázal najít odvahu k rozhodujícímu boji za zachování kmene (gens). 

Vitigis nabízel Belisariovi vládu nad západem, ale Belisarios se mohl 

I Theudebert byl vládcem Austrasie. 
2 Wolfram H., History ot the Goths, s.357. 
3 Procopii De bello Gotthico VI 28. 
4 Procopii De bello Gotthico, VI 28. 
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spolehnou jen na několik loajálních oddílůl . Někteří z Belisariových 

podřízených nebyli spokojeni s jeho postupem a tak je raději sám odeslal i 

s jejich kontingenty mimo hlavní bojiště. Díky těmto rozporům měli Gótové 

početní převahu. 

Počátkem roku 540 ovládal Belisarios většinu Itálie a Vitigis byl izolován 

v Ravenně. Samotná Ravenna byla obtížně dobytná, protože byla obklopena 

bažinami a silně opevněna. Právě pro tyto výhody byla sídelním městem již 

za západořímských císařů, kteří se často obávali o svou bezpečnost. Město 

bylo obléháno východořímským vojskem bez výsledku šest měsíců. V květnu 

540 nechal Vitigis otevřít brány města, ale předpokládal, že se Belisarios 

prohlásí západním císařem. Jakmile bylo město obsazeno, byl Vitigis i 

s nejbližšími stoupenci zajat a zbytek gótské armády byl rozpuštěn. To byl 

konec první fáze gótských válek, probíhající mezi léty 537-540. Gótové 

nebyli zničeni, ale rozptýleni a ztratili vedení. Nejlepší jízdní jednotky Gótů 

byly odeslány na perskou frontu a Belisarios získal část gótské státního 

pokladu. Zbytek pokladu nechal Vitigis již dříve přesunout do Pavie a možná 

také do VeronyI. 

Z Itálie byl do východořímské říše deportován gótský královský pár, syn 

z prvního Vitigova manželství a také syn a dcera dřívější durynské královny 

Amalabergy. Justinián předpokládal, že uvězněním předních osobností 

ostrogótské říše mu zajistí klid v Itálii. 

V létě 540 vypukla válka mezi Persií a východořímskou říší. Perské oddíly 

ovládly Palestinu a sýrii. Antiochie, druhé nejvýznamnější město východní 

říše, byla zničena. Belisarios byl odvolán Justiniánem na perskou frontu. 

1 Procopii De hello Gotthico, VI 28. 
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HILDEBAD, URAIS A ERARIC 

Když byl Belisarios odvolán na východ, získali přední gótští velitelé naději 

na obnovu své říše. Severně od řeky Pád pokračovali někteří gótští vůdcové 

v boji bez ohledu na kapitulaci svého krále a přes ztrátu hlavního města i 

královského pokladu. Druhé důležité hlavní město Pavii pevně ovládal Urais. 

Nejvýznamnějším vůdcem byl Hildebad2 (540-541). Byl vůdcem 

zaalpských Gótů s centrem ve Veroně. Římské moci se nikdy nepodrobil. 

Hildebad pocházel ze stejné sociální vrstvy jako Vitigis. Druhý vážný 

kandidát na vládu nad Ostrogóty Urais se podrobil vedení Hildebada. Urais se 

osvědčil v předchozích bojích a byl synovcem Vitigise, je tedy překvapující, 

že se automaticky nestal Vitigisovým nástupcem. Podle názoru W olframa 

královský titul odmítal pro neúspěšné vůdcovství svého strýce Vitigise. 

Ukázalo se, že jejich rod nemá dostatek královského štěstí, které bylo 

klíčovým atributem panovníka3
• Podle mého názoru Uraisovi uškodila hlavně 

kapitulace Vitigise, která byla z pohledu Gótů zradou jejich zájmů. Přes své 

nesporné vojevůdcovské schopnosti nemohl mít mezi Góty všeobecnou 

podporu, když se ani nepokusil ujmout dědictví. Hildebad nebyl vazalem 

nebo příznivcem Uraise, ale kompromisní osobností, pod kterou se měli 

Gótové sjednotit. Volba Hildebada také nebyla bezproblémová. Nikdy se sice 

nepodrobil císaři, ale o kapitulaci vyjednával a Belisarios držel v zajetí jeho 

děti. 

Každý z nástupců Vitigise měl problém s legitimizací své moci. Nárok 

Vitigise na královský trůn byl podepřen řadou symbolů a byl také uznán 

císařem. Po roce 540 byl císařem každý vůdce Gótů chápán jako uzurpátor. 

Jejich královské autoritě chyběl jak římský právní základ, tak i tradice. 

Odznaky moci, hlavní město nebo královský poklad ovládal Justinián. Vitigis 

1 Wolfram H., History ofthe Goths, s. 351. 
2 Též Ildibald. 
3 Wolfram H., History ofthe Goths, s. 350. 
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byl sice ryze vojenský král, ale legitimizoval se přiženěním do amalského 

rodu a držel hlavní město Ravennu. Gótský historik Jordanes uznával jako 

posledního gótského panovníka Vitigise a rokem 540 pro něho končí 

ostrogótská historie 1. 

Rozhodující moc mělo několik rodin, patřících k vojenské elitě, které se 

podílely na vládě od dob Theodoricha Velikého. Jako velmi důležitý se ukázal 

úřad nosiče meče, který nebyl vyhrazen nejvyšší nobilitě, ale středním 

vrstvám. Držiteli zajišťoval vysoký příjem ze státní pokladny. Touto funkcí 

prošel budoucí vizigótský král Theudes (531-548) nebo Vitigis. Hildebad a 

Uraias mohli opírat svůj výjimečný původ jen o své strýce2
• Při budování své 

moci se mohli spoléhat jen na vlastní majetek, proto si oba vzali bohaté 

Římanky. Jejich soupeření vyvrcholilo Uraiasovým zavražděním3 • Království 

Hildebada zahrnovalo jen pruh území mezi Pavií a Veronou. Disponoval jen 

asi jedním tisícem válečníků. Hildebad zaútočil na římské jednotky severně 

od řeky Pád a jeho synovec Totila (541-552) obsadil pevnost Treviso, kterou 

bránil římský velitel Vitalius se spojeneckými Heruly. Počet Gótů 

podporujících Hildebada začal vzrůstat a řady jeho vojsk rozšířily dezerce ve 

východořímské armádě. Římané neměli po odchodu Belisaria jednotné velení 

v Itálii a spory mezi jednotlivými vojevůdci oslabovaly morálku armády. 

Díky tomu mohl proběhnout spor mezi předními gótskými rodinami 

Hildebada a Uraiase, aniž by riskovaly střet s východořímskou armádou. 

Hildebad získal podporu svého vizigótského strýce Theudise, který se pokusil 

oslabit východořímskou říši invazí do Afriky, ale tento pokus selhal a 

Hildebad musel dále spoléhat jen na své síly. Hildebadova pozice se ukázala 

velmi vratká, protože příslušníci poraženého Vitigisova rodu se spojili s Rugii 

a dalšími menšími skupinami, které byly součástí ostro gótského svazu, ale 

1 Jordanes, Getica, 314. 
2 Hildebad byl spřízněn s vizigótským králem Theudisem a Uraias s Vitigisem. 
3 Smrt Uraise připomíná Sága o smrti Siegfrieda. 
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nikdy zcela nesplynuly. V květnu 541 byl Hildebad zabit při jídle osobním 

strážcem. 

Jeho nástupcem se stal vůdce Rugiů Erarich (541). Mohl se tedy opírat jen 

o málo početné Rugie, a jeho vláda tak neměla dlouhé trvání. Pokusil se 

vyjednávat s Justiniánem o dělení Itálie, ale po pěti měsících začala revolta 

jeho gótských nepřátel, při které byl zavražděn. K moci se dostal zpět rod 

Hildebada1
• 

1 Wolfram H., History od the Goths, s. 352-353. 
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TOTILA (541-552) 

Nástupcem Eraricha se stal Hildebadův synovec Totila l
. Totila byl 

vojenským velitelem v Trevisu. Přijetí královské hodnosti podmiňoval 

zavražděním předchůdce Eraricha. Tento požadavek byl přijat gótskou 

nobilitou a v říjnu 541 se ujal vlády. 

Totila byl společně s Valamirem a Theodorichem Velikým vojensky 

nejschopnějším panovníkem Gótů. Jeho panování byl také druhé nejdelší po 

Theodorichu Velikém a bylo naplněno boji v Itálii, Dalmácii a na okolních 

ostrovech. Jeho vládu můžeme rozdělit na tři hlavní periody. První fáze 

probíhala od zvolení do jara 543, druhá započala dobytím Neapole 543 do 

roku 550. V posledním období od roku 550 do jara 552 se snažil udržet 

dobytá územÍ. 

V zimě 541/542 se císař Justinián po sporech se svými generály rozhodl 

k rázné ofenzívě severně od řeky Pád. Celá polní armáda v Itálii, 12 tisíc 

mužů, pochodovala od Ravenny k Veroně. Římané očekávali kolaboraci 

předních veronských rodin. Totila povolal všechny své oddíly, ale mohl 

shromáždit jen okolo 5 tisíc mužů. Podařilo se mu zaskočit východořímské 

jednotky ve Veroně, když jim vpadl do týla. Toto vítězství nemohlo zvrátit 

celkový nepoměr sil, ale podařilo se mu přesvědčit řadu Gótů o smyslu 

odporu vůči Justiniánovi. Ve východořímské armádě přibývaly dezerce, 

hlavně germánské jednotky často měnily stranu. Totilova vojska se po jeho 

úspěchu zmnohonásobila - prý na 20 tisíc bojovníků2• 

Vostrém kontrastu s loajalitou Gótů byl postoj Římanů. V antické historii 

neslyšíme o válce, ve které by bylo tolik dezerce. Pouze Belisarios dokázal 

udržet morálku východořímské armády na potřebné výši. Hlavní problém 

východořímské armády v Itálii byl žold, který jednotky nedostávaly. 

1 Též Baduila, Badua nebo Badwila. 
2 Procopii De bello Gotthico, VII 5. 
3 Thompson E.A., Romans and Barbarians, s. 98. 
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K Totilovi se připojil dokonce i jeden z vysoce postavených velitelů, který 

dříve sloužil pod Belisariem. 

Celková situace se změnila vstupem Persie do války s východořímskou říší. 

Východořímské síly byly rozloženy na rozsáhlých prostorách od Itálie přes 

Balkán, Malou Asii a severní Afriku. Přestože východořímská říše bojovala 

na dvou frontách, neměli Gótové naději na skutečné ohrožení hlavních center 

východní říše, která ležela daleko na Balkánu. Díky této situaci se mohl Totila 

pokusit vyjednat mír, který by sice nebyl pro Góty výhodný, ale umožnil by 

konsolidovat gótské síly. Císař Justinián však investoval do tažení příliš 

mnoho, aby se vzdal dostatečné kořisti. 

Pokud srovnáme vývoj gótské válečné taktiky od Vitigise po bitvu u Tagin 

objevíme řadu změn. Gótská armáda pod vedením Vitigise se nebyla schopna 

postavit Belisariovi v otevřené bitvě. Vitigis zřejmě nedokázal rozpoznat 

hlavní slabiny svého vojska. Totila musel být schopen, alespoň částečně 

vyřešit složení své armády, jinak by nebylo možné, aby vedl válku dalších 

jedenáct let. Podle popisu bitvy u Tagin se nezdá, že by Gótové pod Totilou 

vyměnili svá kopí za luky, museli tedy upravit taktiku nasazení svých 

jednotekl
. Totila na rozdíl od svého předchůdce řadu menších otevřených 

bitev vyhrál. Na jaře 542 zvítězil u Faenza. Dalším cílem byla Florencie, která 

mu umožnila kontrolovat Via Cassia - cestu do Říma. Vojska, která měla 

vyprostit Florencii z obležení, byla poražena v místě zvaném 

Mucellium2.Východořímské oddíly se po porážkách skryly za hradby 

severoitalských měst. Totila se rozhodl zaútočit raději do jižní Itálie, která 

byla doposud ušetřena větších bitev. Lákala ho vidina velké kořisti i slabší 

římská obrana. Toto tažení na jih mělo velký úspěch. Totila dobyl Benevento 

a Cumae. Tato města zůstala pod gótskou kontrolou až do konce italské války 

a byla klíčovými pevnostmi na jihu Itálie. Na jaře roku 543 byla obsazena 

Neapol, která byla od počátku války podporovala Góty. Hlavním cílem útoku 

I Více k vojenským otázkám viz Thompson E. A., Romans and Barbarians, s. 88. 
2 Dnešní Mugello. 
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měl být Řím. Totila se neodvážil zaútočit přímo, proto se po dobytíjiŽllí Itálie 

zaměřil na důležitou pevnost Auximum, aby přerušil pozemní spojení Říma a 

Ravenny. V moci Římanů zůstala jen Perugia. Na katastrofální situaci svých 

armád v Itálii zareagoval Justinián povoláním vojevůdce Belisaria. Ten 

připlul do Itálie v listopadu nebo prosinci roku 544. Vydal výzvu k Římanům 

a Gótům, aby se vrátili pod vládu císaře, ale bez odezvy. Podařilo se mu 

zabránit dalšímu rozkladu východořímské armády, ale to byl jeho jediný 

úspěch. Měl příliš málo vojáků, aby mohl Totilovi čelit. V prosinci roku 545 

začali Gótové poprvé obléhat Řím. Izolované město kapitulovalo 17. prosince 

546. Císařští issaurští vojáci, kteří nedostali žold, otevřeli brány města. 

Rozhodující pro zabezpečení nově dobytých území byl mír s Franky. Totila 

přenechal fi'anckému Theudebertovi oblast Benátska, čímž si zajistil jeho 

přátelskou neutralitu. Tento diplomatický tah uvolnil gótské pohraniční 

jednotky a východořímská armáda se nyní nemohla do Itálie dostat po souši. 

Cestu přes Dalmácii a Istrii do Itálie blokovali Frankové. Totila se nyní cítil 

dostatečně silný na vyjednávání s Konstantinopolí. Když byly jeho mírové 

nabídky odmítnuty, hrozil zničením Říma, popravou zajatých senátorů a 

útokem na Ilyricum. V dubnu 547 udělal Totila první vážnou chybu, když 

opustil Řím a pochodoval směrem na Ravenu. Belisarios slabě bráněné město 

ihned obsadil. Kontrola Říma byla prestižní záležitostí. Když dobyl Totila 

Řím podruhé na přelomu let 549/550, požádalo ruku fi'ancké princezny, ale 

byl odmítnut právě s připomínkou, že nedokázal Řím dříve udržetI. 

Mnoho sympatií v zahraničí nezískal Totila ani zařazováním otroků do 

gótské armády. S touto politikou začal již v roce 546 a jejím cílem bylo 

doplnit stavy armády po dezercích a zapojit do gótských záležitostí nižší 

vrstvy italského obyvatelstva. Svou základnu také posiloval rozdělováním 

půdy mezi drobné vlastníky. Totila nebyl veden nějakými vznešenými 

idejemi, ale snažil se tímto způsobem rozšířit své omezené lidské zdroje proti 

1 Wolfram H., History ofthe Goths, s. 355. 
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mnohonásobně početnější armádě císaře Justiniána1
• Nemohl však nIC 

srovnatelného nabídnout obyvatelstvu měst, které zůstával oporou císaře. 

Belisarios se bez dostatečných posil nedokázal v Itálii prosadit a byl roku 

548 odvolán z bojiště. Totila věděl, že ať byly úspěchy jakkoliv velké, 

nedonutí Justiniána jednat o míru, pokud nepřenese válku na jeho vlastní 

územÍ. Roku 549, poté co podruhé dobyl Řím, vybudoval loďstvo, do jehož 

čela postavil východořímského dezertéra Indulfa2
• Toto loďstvo během dvou 

let vyplenilo Dalmácii, Sicílii, Korfu a Epeiros3
• Na konci roku 548 se 

Belisarios opět vrátil na bojiště, ale obě strany se omezovaly jen na menší 

střety. Válka se prodlužovala a nyní se objevovaly dezerce i na straně Totily. 

Gótové měli jen velmi malé zkušenosti s námořní válkou. Do této doby 

ovládala všechny moře kolem Itálie východořímská flotila. Na konci vlády 

Theodoricha Velikého sice Gótové chystali rozsáhlou námořní invazi do 

severní Afriky, ale po smrti krále k ní nedošlo. Vitigis musel zdědit omezené 

námořní síly, protože mohl poslat lodě proti městu Salona v Dalmácii4
• Totila 

dokázal vybudovat do té doby nejsilnější gótskou flotilu, která operovala 

hlavně v Jaderském a Jónském moři. Na konci léta 551 se rozhodl okupovat 

Sardinii a Korsiku. Prokopios jeho záměry blíže nevysvětluje. O trvalejší 

okupaci Sicílie asi Totila neuvažoval, neboť její obyvatelstvo bylo císaři 

nakloněno od počátku války a Gótové je považovali za zrádce. Pokus 

přesunout válku na moře se ukázal být zásadní chybou v Totilově strategii. 

Totila rozdělil síly a na paluby lodí umístil elitu svých vojsk5
• Nikdo zatím 

přesvědčivě nedokázal vysvětlit jeho strategii. Podle mého názoru bylo 

hlavním cílem kromě poškození římského obchodu zkomplikovat zásobování 

východořímské armády v Itálii. Gótské loďstvo dosáhlo zpočátku řady 

1 Východořímská armáda měla mezi 150-200 tisíci muži proti 20-30 tiSÍCům Gótů. 
2 Též Gundulf. 
3 Procopii De bello Gotthico, VIII 23. 
4 Thompson E.A., Romans and Barbarians, S.86. 
5 Thompson E.A., Romans and Barbarians, s.87. 
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úspěchů, ale bylo jen otázkou času, kdy narazí na východořímskou válečnou 

flotilu. 

Ke střetu došlo roku 551 asi sedmnáct mil severně od římského přístavu 

Ancona, který obléhala gótská armáda. Východořímské loďstvo mělo padesát 

lodí proti sedmačtyřiceti gótským plavidlům a drtivě zvítězilo. Jen jedenáct 

gótských lodí se zachránilo a ty však posádky spálily, aby nepadly do rukou 

Římanů. Tato námořní bitva měla výrazný dopad na morálku gótské armády. 

Čtyři pevnosti na pobřeží Sicílie nemohly být zásobovány a jejich posádky 

kapitulovaly1. V této bitvě padla řada příslušníků gótské nobility (logimoi). 

V tomto relativně menším námořním střetnutí a při vyvrcholení celého 

konfliktu u Tagin vykrvácela gótská elita, která byla nositelem identity. 

V květnu 550 vyplenil Totila jižní Itálii a další z gótských armád dobyla 

Rimini a způsobila porážku imperiálním silám u Ravenny. 

Roku 551 se císaři Justiniánovi podařilo ukončit válku s Persií. Díky tomu 

mohl uvolnit více prostředků na rozhodující tažení do Itálie. Vrchním 

velitelem tažení byl jmenován Justiniánův bratranec Germanus. Dlouho byl 

vojenským velitelem v Thrákii a byl pro své vojenské schopnosti pověřován 

řízením armád v Africe (535) a ve válce s Persií (540). Byl druhým manželem 

dědičky gótského trůnu Matasunthy. Jeho jmenováním chtěl Justinián Gótům 

dokázat legitimitu svých nároků na Itálii. Gótové se mohli domnívat, že 

Germanus stane v čele nového západního císařství. To neměl Justinián nikdy 

skutečně v plánu. Germanus nebyl k Justiniánovi tak loajální jako Belisarios 

nebo Narses, ale Justinián mu zcela důvěřovaf. 

Příprava válečného tažení se protáhla na více než dva roky a Germanus 

mezitím zemřel. Do čela již vybudované armády byl jmenován eunuch 

Narses. Patřil mezi důvěrné přátele Justiniána a zvláště Theodory. Byl 

velitelem zvláštní eunušské části císařské gardy (praepositus sacri cubiculi). 

Dostal velké finanční prostředky, aby najal žoldnéřské jednotky, ale také na 

1 Procopii De hello Gotthico, VIII 23. 
2 Více viz MazalO., Justinian und seine Zeit, s. 68. 
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zaplacení dlužných platů jednotkám v Itálii a získal je tím zpět na svou stranu. 

V budoucnu měli důležitou roli v jeho vojsku hrát spojenečtí Langobardi a 

Herulové. Auduin, vůdce Langobardů, poznal bohatství Itálie a deset let po 

porážce posledních Ostrogótů ji dobyl. Herulové tvořili elitní část vojska a 

měli rozhodující podíl na vítězství u Tagin. 

Císařská armáda použila stejnou cestu jako Theodorich Veliký před 

šedesáti lety. Narses pochodoval k Ravenně, kde doplnil zásoby, a dále po Via 

FZaminia do Říma. Totila konečně dostal příležitost zničit velkou římskou 

armádu a zlepšit tak morálku svých vojsk po neúspěchu u Ancony. 

Cestu po souši do Itálie bránili Frankové v Benátsku. Frankové podle 

dohody s Ostrogóty odmítli povolit průchod svým územím s odůvodněním, že 

ve východořímském vojsku jsou jejich nepřátelé Langobardi. Narses dostal 

navíc zprávy, že v okolí Verony na něho čeká nejschopnější gótský velitel a 

budoucí nástupce Totily Teias (552) se silnou armádou. Totila věděl, že 

Narses nemá dost lodí, aby svou početnou armádu přepravil najednou přes 

moře. Rozhodl se svou armádou jen vyčkávat, jestli se Narses nepokusí 

přepravit své vojsko po částech, které by snadno zničilI. Tomu se podařilo 

nepozorovaně projít podél pobřeží a obešel tak Teiase. Ten musel se svou 

armádou rychle zpět, aby podpořil hlavní Totilovo vojsko. 

I Procopii De bello Gotthico, VIII 26. 
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BITVA U TAGIN (552) 

Narses se svou armádou postupoval směrem na Řím a chtěl tak donutit 

Totilu k největší bitvě války. Nemohl táhnou po Via F/aminia, protože 

přilehlé pevnosti kontrolovali Gótové, ale musel použít souběžnou cestu až do 

centrální Umbrie. Když Totila zjistil, že se Narses přes jeho opatření do Itálie 

dostal, svolal svou armádu k rozhodujícímu střetnutí. Vojska se setkala 

v severních Apeninách nedaleko vesnice Taginae. Tato oblast je také někdy 

označováno jako Busta Gallorum - náhrobky Galů. Místo takto označuje 

Prokopios z Kaisareie, který u této bitvy nebyl osobně přítomen. Římský 

vojevůdce Marcus Furius Camillus zde obklíčil Galy roku 387 př. n. 1. 

Poprvé od počátku války neměli Gótové početní převahu. Totila se rozhodl 

počkat se zahájením bitvy dokud nedorazí Teias s dvěmi tisíci jezdců. Síla 

gótského vojska se odhaduje mezi 15-20 tisíci muži l
. Východořímská armáda 

měla asi 20 tisíc vojáků pravidelné armády a okolo 8 tisíc žoldnéřských 

Langobardů a Herulů2 • Složení vojsk bylo zcela rozdílné. Narses disponoval 

mimořádně slabou jízdu - jen asi 1500 mužů. Kolik jezdců měl Totila není 

známo, ale jistě několikanásobně více a hlavně byli elitou vojska. Od bitvy u 

Adrianopole až do počátku 14. století vládla evropským bojištím těžce oděná 

jízda3
• Bitva u Tagin je v tomto ohledu zcela zvláštní případ. 

Narses rozmístil své vojsko do tvaru půlměsíce. Do středu postavil falangu 

herulských a langobardských žoldnéřů, aby sevřeni římským vojskem 

nemohli prchnout z bojiště. Na obě křídla umístil silné oddíly lučištníků a část 

své jízdy. Hned na počátku bitvy se mu podařilo obsadit a uhájit padesáti 

muži strategicky důležitý pahorek. Větší část jeho jízdy byla skryta u tohoto 

pahorku, aby mohla ve správnou chvíli rozhodnout bitvu. 

I Thompson E. A., Romans and Barbarians, s. 88, jiní autoři neuvádí ani odhad. 
2 H. Wolfram H. (History ofthe Goths s. 359) uvádí 30 tisíc, E.A. Thompson (Romans and 
Barbarians, s. 88) uvádí mezi 25-30 tisíci muži. 
3 V bitvě u Adrianopole roku 378 se poprvé ukázala převaha barbarského jezdce s kopím nad 
římským pěšákem. V raném středověku se stali hlavní silou těžce obrnění rytíři. Pěchota získala 
nazpět svou důležitost až v bitvě u Courtrai roku 1302, kdy zvítězilo pěší vojsko flanderských 
cechů nad francouzskými rytíři. 
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Toti1ova taktika byla daleko přímočařejší. Vojsko sestavil do dvou linií -

jízdy a pěchoty. Pěchota měla většinou jen pomocnou roli a do bitvy se 

zřídkakdy zapojovala, kromě pronásledování nepřítele nebo dobíjení 

raněných. Gótové spoléhali výhradně na moment, kdy jejich jízda prolomí 

nepřátelské linie. Když protivník odolal, neměli Gótové jinou taktiku než 

útoky opakovat. 

Výsledek bitvy byl snadno očekávatelný. Gótská jízda zaútočila na střed 

římského vojska a postranní řady byly ze stran zasypávány šípy a oštěpy. 

První úder nevyšel a mezitím bylo gótské vojsko pod stálou střelbou z luků. 

Než se do boje mohla zapojit gótská pěchota, nasadil Narses svou jízdu na 

nekryté pravé křídlo Góru. Gótská armáda opustila v panice bojiště. Padlo asi 

6 tisíc Gótů a římských dezertérů, kteří dříve přeběhli k Totilovi1
• Všechny 

zajatce nechal Narses pobít. Totila padl v boji nebo krátce poté ve zmatku na 

útěku. Okolo okamžiku jeho smrti nepanuje shoda. Podle Prokopia 

z Kaisareie byl těžce zraněn při útěku z bitvy gepidským vůdcem a pohřben 

nedaleko bojiště svým doprovodem2
• Historik Wolfram zastává názor, podle 

kterého byl zabit hned na počátku bitvy svým příbuzným3 • 

Zatímco Narses propouštěl své nedisciplinované langobardské žoldnéře4, 

část přeživších Góru překročila řeku Pád a obsadila město Ticinum. Jejich 

vůdcem byl nejschopnější Totilův velitel Teias. 

I Procopii De hello Gotthico, VIII 32. 
2 Procopii De hello Gotthico, VIII 32. 
3 Viz Wolfram H., History ofthe Goths, s. 359. 
4 Více viz Procopii De hello Gotthico, VIII 33. 

92 



TEIAS (552) 

Teias byl vojenským velitelem ve Veroně. Naše informace o něm jsou 

nedostatečné, víme jen, že jeho otec se jmenoval Fritigem, byl tedy 

jmenovcem vítěze od Adrianopole. Měl několik bratrů, ale jejich jména nebo 

úřady neznáme l
. Bitvy u Tagin se Teias účastnil, ale žádné bližší informace o 

jeho úkolech nebo chování během bitvy nemáme doloženy. Po katastrofální 

porážce spěchal na sever do druhého hlavního ostrogótského města Pavie2
• 

V Pavii se mu podařilo získat ostrogótský královský poklad a prohlásil se 

králem. 

Zatímco se Teias pokoušel zorganizovat Góty k odporu, Narses začal útočil 

na jednotlivá města ve střední Itálii, která Gótové dosud drželi. Postupně 

ovládl menší středoitalská města jako Perugii nebo Spoleto. Část armády 

vyslal na sever bránit přechody řeky Pád, protože věděl, že se Teias pokouší 

znovu vybudovat gótské vojsko. Je až překvapující jakou důležitost přikládal 

Narses Římu. Prokopios z Kaisareie popisuje, jak se město během gótských 

válek vylidnilo a velkou část domů zničil Totila3
• Gótská posádka v Římě 

byla poměrně slabá, nemohla ani obsadit celé hradby. Rozhodně daleko 

důležitějším cílem musela být Pavie s královským pokladem a silným 

vojskem než slabě bráněný, izolovaný a mnohokrát vypleněný Řím. Zřejmě to 

v tuto chvíli byla pro římského vojevůdce prestižní záležitost nebo neměl 

správné informace o situaci ve městě. 

Gótská posádka v Římě věděla, že nemůže kontrolovat celé město. 

Vybudovali tvrz u Hadriánova mauzolea a do tohoto opevnění umístili vše 

cenné. Narses snadno dobyl Řím a ani tato tvrz mu nemohla odolat. 

Teias vědom si své slabé pozice, vyjednal pomoc Franků. Z neznámých 

důvodů nečekal na posily a podnikl pochod směrem k Neapoli. V říjnu 552 

svedl poslední větší bitvu této války u Mons Lactarius. Výrazně početně 

1 Wolfram H., History ofthe Goths, s.361. 
2 První hlavní město Ravennu kontroloval Narses. 
3 Procopii De hello Gotthico, VIII 33. 

93 



slabší Gótové byli po celodenní bitvě poraženi a Teias padl. Narses zbytku 

Gótů slíbil život a možnost vrátit se na svou půdu pokud se vzdají císaři. 

Většina vojska se podrobila. Zůstala jen ojedinělá ohniska odporu složená 

především z dezertérů, kteří nemohli očekávat milost a oddíl asi tisícovky 

mužů, které vedl velitel Pavie Indulť. Indulfbyl také jeden z bývalých vojáků 

Belisaria. Nový ostrogótský král již nebyl zvolen. Některé gótské posádky 

bojovaly ještě další tři roky, ale moc Gótů v Itálii již byla zlomena. 

Počátkem roku 553 dorazila do Itálie francká pomoc vyjednaná Teiasem. 

Většinu této armády tvořili vazalové Franků Alamani. Francká armáda 

s podporou Gótů táhla přes Ligurii, Aemilii na jih, ale Narses je v zimě 553 

porazil u Casilina2
• Severní část Itálie zůstala nepodrobena relativně velmi 

dlouho. Oblati Ligurie, Istrie a část Benátska byly východořímskou armádou 

podrobeny až mezi lety 558~560. Poslední gótská revolta proti císaři proběhla 

v roce 561. V Brescii povstal hrabě Widin, ale jeho pokus o restauraci 

gótského panství selhae. Účastníci byli deportováni z Itálie do Řecka. 

1 Procopii De hello Gotthico, vm 35,37. 
2 Heather, P., Gólové, s. 276. 
3 Heather, P., Gólové, s. 276. 

94 



IV. ZÁVĚR 

Jedním z nejvážnějších důsledků vpádu Hunů do severního Černomoří a 

následně do Panonie na přelomu 4. a 5. století byla přeměna etnické mapy 

východní a střední Evropy. Tato migrace také výrazně zasáhla do procesu 

formování etnických útvarů u gótských kmenů. Přestože starší historiografie 

dlouho zastávala názor o kontinuitě říše Ostrogótů, která vznikla v Černomoří 

a přetrvala období hunské poroby, s pozdějším Theodorichovým královstvím 

v Itálii, nenachází tato hypotéza oporu v historických pramenech. To mnohdy 

dokazuje, třebaže neúmyslně, sám její tvůrce gótský historik Jordanes. 

Ostrogóti se jako nový početný kmenový svaz zformovali až v době pobytu 

v Panonii, kde sice byli podrobeni hunské nadvládě, ale v důsledku své 

vyspělosti a početnosti se dokázali stát spoluvládci hunské říše. Pro 

zformování nového etnického celku Ostrogótů bylo rozhodující období druhé 

poloviny 5. století, kdy Attilova smrt a následující rozpad hunské říše 

umožnily, aby moc nad třemi gótskými skupinami soustředil do svých rukou 

jediný vůdce, Thiudimir a následně jeho syn Theodorich Veliký. 

Snaha získat pravidelný tribut ve východořímské říši přivedla panonskou 

skupinu Gótů na Balkán, kde došlo ke střetu s Góty usazenými v říšské 

Thrákii, v jejichž čele stál Theodorich Strabón. Soupeření o moc skončilo 

Theodorichovou smrtí a vyhlazením příslušníků jeho dynastie. Většina jeho 

příznivců se poté připojila k uskupení panonských Gótů. Koncem roku 484 

tak vznikla nová superskupina v čele s Theodorichem z rodu Amalů, která 

byla schopná ovládnout velkou část Balkánu. Tato situace se stala 

nepřijatelnou pro konstantinopolský dvůr, proto začal císař Zenon s 

Theodorichem vyjednávat a nakonec ho přiměl k tažení do Itálie. 
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V devadesátých letech 5. století byla Itálie dobyta Ostrogóty a na jejím 

území bylo založeno barbarské království. Ostrogótský stát se stal rozhodující 

politickou silou západního Středomoří. Jeho vládce Theodorich převzal 

systém vlády i náboženskou snášenlivost poraženého germánského vládce 

Odoakara. Tolerantní náboženská politika mu zabezpečovala podporu 

domácího římského obyvatelstva. Období Theodorichovy vlády přineslo Itálii 

nový rozkvět. V zahraniční politice byly nejvážnějšími konkurenty Ostrogótů 

Frankové v Galii v západním Středomoří a východořímská říše na východě. 

Theodorich se proto snažil zajistit mocenské postavení svého státu systémem 

manželských a spojeneckých smluv. Jeho narušení umožnilo později likvidaci 

této germánské říše. 

Nástup energického císaře Justiniána I. na východořímský trůn, ke kterému 

došlo nedlouho po Theodorichově smrti, přivodil ve vztazích s ariánskými 

germánskými říšemi zásadní obrat. Císař se snažil přímo zasahovat do 

nástupnictví, a tímto způsobem usměrňovat jejich politiku. Elity vandalské i 

ostrogótské říše toto vměšování odmítly, neboť se domnívaly, že jsou 

dostatečně silné, aby odolaly intervenci římských vojsk. Theodorichovi ani 

Geiserichovi nástupci však zdaleka nedosahovali kvalit svých předchůdců a 

také jejich vojska již postrádala dřívější bojovnost. Na rozdíl od Vandalů 

však našli Ostrogóti po své kapitulaci a zajetí krále Vitigise roku 540 vůli k 

dalšímu odporu, postavili do svého čela nového vládce a ještě mnoho let 

pokračovali v bojích. To dokazuje, že navzdory významnému posílení 

panovnické moci na úkor kmenových institucí za Theodorichovy vlády si 

kmenové shromáždění Ostrogótů zachovalo právo sesadit v případě potřeby 

dosud vládnoucí dynastii z trůnu, ať byla jakkoliv starobylá a vážená, a zvolit 

si nového vládce. Toto právo překvapivě respektoval i císař Justinián I., 

přestože z jeho pohledu ostrogótská státnost Vitigisovým zajetím skončila. 

Podobný názor zastával také gótský historik Jordanes, který dovedl své gótské 

dějiny právě k roku 540. 
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Na ostrogótský trůn nastoupilo po Vitigisově zajetí postupně ještě několik 

vojevůdců, kteří byli vždy vybíráni z několika málo předních rodů v 

království. Úspěšný byl pouze Totila, který dokázal obnovit říši Ostrogótů v 

původním rozsahu. Omezené gótské vojenské síly, které měl k dispozici, se 

snažil rozšířit o italské venkovské obyvatelstvo, ale to již nestačilo. Gótské 

elity, nositelé etnicity, během dlouholetého konfliktu vykrvácely. Gótské 

etnikum sice přetrvalo v Itálii i po prohrané válce, ale po ztrátě svých elit 

asimilovalo s místním obyvatelstvem a také Langobardy, kteří začali Itálii 

osídlovat po roce 568. 

97 



o 

SEZNAM PRAMENU A LITERATURY 

PRAMENY: 

AMMIANUS MARCELINUS, Rerum gestarum libri qui supersunt, Seyfarth, 

W. (ed.), Berlin 1968. (česky Ammianus Marcellinus, Dějiny římské říše za 

soumraku antiky, Praha 2002). 

ANONYMUS V ALESIANUS, Excerpta Valesiana, Moreau, J. (ed.), Leipzig 

1968 ( Anonymus Valesiův, in: Burian, J., Mouchová, B., Synové slávy -

oběti iluzí, s. 267-287, Praha 1977). 

AURELIUS VICTOR, Sexti Aureli Victoris Liber de Caisaribus, Pichlmayr, 

F. (ed.), Leipzig 1961. 

CAESAR, Commentarii de bello Gallico, Schenk, R. (ed.), Praha 1920 (česky 

Zápisky o válce galské, in: Bureš, I., Válečné paměti, Praha 1972) 

CASSIODORUS, Variae epistolae, Mommsen, T. (ed.), in: Monumenta 

Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi, Tomus 12, Berlin 1894. 

ENNONDIUS, Opera, Vogel, F. (ed.), in: Monumenta Germaniae Historica, 

Auctores Antiquissimi, Tomus 7, Berlin 1885 (česky in: Burian, J., 

Mouchová, B., Synové slávy - oběti iluzí, s. 239-263, Praha 1977). 

EUNAPIOS, Historiarum fragment a, in: Fragmenta historicorum graecorum, 

Muller, C. (ed.), Paris 1868, 1870. 

HISTORIA AUGUSTA, Scriptores Historiae Augustae, Hohl, E. (ed.), 

Leipzig 1971 (česky Burian, J., Portréty světovládců, Praha 1982.) 

ISIDORUS HISP ALENSIS, Historia Gothorum, Wandalorum, Sueborum, 

Mommsen, T. (ed.), in: Monumenta Germaniae Historica , Auctores 

Antiquissimi, Tomus 11, ...... 1894. 

JORDANES, Romana et Getica, Mommsen, T. (ed.), in: Monumenta 

Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi, Tomus 5, Berlin 1882 

MALCHUS, Byzantinae historiae librorum VII fragmenta, Muller, C., (ed.), 

in: Fragmenta historicorum graecorum, Paris 1968-70. 

98 



PANYGERICI LATINI, Galletier, E. (ed.), Paris 1955 (česky in: Burian, J., 

Mouchová, B., Synové slávy- oběti iluzí, Praha 1977, s. 19-263). 

PRISCUS, Historiae Byzantinae librorum VIII fragmenta, Muller, C. (ed.), 

in: Fragmenta historicorum graecorum, Paris 1968-70. 

PROCOPII De bello Gotthico, in: Corpus scriptorum historiae byzantinae 

XLIV., Bonnae 1823. 

SIDONIUS APOLLINARIS, Carmina, Luetjohann, Ch. (ed.), in : 

Monumenta Gennaniae Historica, Auctores Antiquissimi, Tomus 8, Berlin 

1887. 

EDICTUM THEODORICI, Bluhme, F. (ed.), in : Monumenta Germaniae 

Historica, Leges, Tomus 5, 1868. 

ZOSIMOS, Stesky posledního Římana, Praha 1983. 

LITERATURA: 

ALTHEIM, F., Fruhes Mittelalter, Bern 1956. 

BARTH, F., Ethnic Groups and Boundaries, Oslo 1969 

BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha 2003. 

BEDNAŘÍKOVÁ, J., HOMOLA, A., MĚŘÍNSKÝ Z., Stěhování národů a 

východ Evropy, Praha 2006. 

BERANOVÁ, M., Slované, Praha 1988. 

BÓNA,1. , Das Hunnenreich, Budapešť 1991. 

BROGIOLO, G. P., Towns and their territories between late antiquity and 

the early middle ages, Leiden 2000. 

BUDIL, T., Za obzor Západu, Praha 2001. 

BURIAN, J., Římské impérium, Praha 1994. 

BURIAN, J., Zánik antiky, Praha 1972. 

BURIAN, J., MOUCHOVÁ B., Synové slávy - oběti iluzí, Praha 1977. 

BURY, J. B. , History oj the later roman empíre, Dover 1958. 

99 



CAMERON, A., Fifty years of prosopography, The later Roman empire, 

Byzantium and beyond, New York 2003. 

CAMERON, A., The later Roman empire, Cambridge 1993. 

COLLINS, R, Evropa raného středověku 300-1000, Vyšehrad 1999. 

CONTAMINE, P., Válka ve středověku, Praha 2004. 

ČEŠKA, J., Poslední století starověku, Brno 1987. 

ČEŠKA, J., Zánik antického světa, Praha 2000. 

DA WS ON, CH., Zrození Evropy, Praha 1994. 

DEMANDT A., Die Spatantike- Romische Geschichte von Dioc/etian bis 

Justinian 284-565, Munchen 1989 

DIXON, K. R., The late roman army, London 1996. 

DVORNÍK, F., Zrod stření a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 

1999. 

GELLNER, A., Národy a nacionalismus, Praha 1993. 

GRANT, M., Dějiny antického Říma, Praha 1999. 

GRANT, M., Pád říše římské, Praha 1997. 

HEATHER, P., Gótové, Praha 2002. 

JAMES, E., Frankové, Praha 1997. 

JONES, A. H. M. : The decline ofthe ancient world, London 1966. 

KORKKANEN, 1., The peoples ofHermanaric, Helsinky 1975. 

LE GOFF, J., Kultura středověké Evropy, Praha 1991. 

MAZAL, O., Justinian und seine Zeit, KOln 2001. 

MULLER, K. S., Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologischen 

Theoriebildung. 

Murphy, R. F., Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha 1998. 

PEROWNE, S., The end ofthe Roman world, London 1966. 

POHL, W. , /ntegration und Herrschaft, Wien 2002. 

POHL, W., Die Volkerwanderung, Stuttgart 2002. 

100 



PREVITÉ-ORTON, C. W., The shorter cambridge medieval history, The 

later Roman empire to the twelfth century, London 1952. 

REES R., Diocletian and the Tetrarchy, Edinburgh 2004. 
ROTH, K., Geschichte des Byzantinischen Reiches, Miinchen 1919. 

SCHLETTE, F., Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou, Praha 1977. 

SOUKUP, V., Dějiny antropologie, Praha 2004. 

TEJRAL, J. a kol., Neue Beitrage zur Erforschung der spiitantike in Mittleren 

Donauraum, Brno 1997. 

THOMPSON, E. A., Hunové, Praha 1992. 

THOMPSON, E. A., Romans and barbarians, The decUne ol the Western 

Empire, Wisconsin 1982. 

TODD, M., Germáni, Praha 1999. 

V ÁRADY, L., Das letzte Jahrhundert Pannonien 376-476, Budapešť 1969. 

V ÁRADY, L., Epochenwechsel um 476, Odoakar, Theoderich d. Gr. und die 

Umwandlungen, Budapest 1984. 

HRADEČNÝ, P. A KOL. ,Dějiny Řecka, Praha 1998. 

W ALLACE-HADRILL, J.M., The barbarian West 400-1000, London 1967. 

WOLFRAM, H., History olthe Goths, Berkeley 1988. 

WOLFRAM, H., Anerkennung und integration, Zu den witrschaftlichen 

Grundlagen der Volkerwanderungszeit 400-600, Wien 1988. 

WOL TERS, R. , Římané v GermánU, Vyšehrad 2002. 

ZÁSTĚROVÁ, B. A KOL., Dějiny Byzance, Praha 1992. 

101 



PŘÍLOHY 

lJ1Ti':RRAN8AN 

~ ,::9.- • ~~{, 

:~t r/r'---,~, 
~-". ,l '. ' .• ~ 

\ 

.:.:..;, .... 

." ,', I 

,l,/', 
,t" ',,' 

/ 

Co ~ " 
.I) 

/~f' A,-. ./. /'--

" , 
~, 

_ .:.\ -.. ··'--.'.1 Ziř;~-:"1.~ f -...-r ~ ~"' 
#I~. ~.; •• ~~: .. :,~;.~:" ~ •• ,.: :~. ~ )". 

SI ~ 
'TQrnlS 
_ ....... 

lONfAN 

SE /\ 

Ostrogóti V Panonii a na Balkáně (reprint Wolfram, H., History ofthe Goths) 

lO2 



\J ;JU 
I 

o 50 

"-

.1.VV 

"'.<? 
'\,.-::,. 

\U61 

"'. ~ 
....... ~ 

" 
, 
I 

(reprint Wolfr Gothiscandza ~ . . --- - ~.~ .. am, H H' 1 (,ottand ,H lG" , ., lstory ofth G 10 ,otalanJ 
e oths) 

.-

i 
\ 

Seyma 

103 



, DV" Byzance) (reprint Zástěrova, B., eJmy 

104 



GárovÉ 

GaptlGaut 
I 

Hulmul 
I 

Augis 
I 

Amul 
I 

Hísarnis 
I 

Ostrogotha 
I 

Hunuil 
I 

Athal 
rl-------------------, 

i\chiulf Oduulf 
~I ---------.-, -----------,Ir--------~ 

Ansna Ediulf Vultuulf Ermanarich 

I 
Valamer 

I 
Thiudímcr 

I 
Thcodorich , 

I I 
Valaravans Hunimund 

I I 
Vinitharius Thorismund 

I I 
Vandalarius Beremund 

I Vidi1rich 
1 I 

Vidimer Eutharich 

Amalasuntha = Eutharich 

I 
Athalarich 

I 
I 

Matasuntha 
I 

Germanus 

Genealogie rodu Amalů (podle Geti1.,';)' 79nn) 

(podle Heather, P., Gótové) 
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Genealogical Chart oi the Amali 

Gapt·Gaut [Palher of Ihe Gamí[ 
I 

(I) Al1lal[F,llherof Ihr i\malil,írlicita! 

HlIlmul·flumli [blher of Ihe Danell 
I 

I 
lIísama [Thc Iron One[ 

I 
Augís·Avigis (sec Wagner, "Personrn· 
namen,' pp. 17 ff.) 

ll) OSlro~olha [Falher of Ihe OSlrogolhs[, 
p,lIimliú, arnood 2911 

I I 
ll) Alhalla) [The Neble Onel, "'dl/sllrllldo IInl1\lIl flle who il ímnmnc 10 nn~icl 

I 
Achilllf(Agiulfi 

I 
Anlila 
[Lilllc Ansisl 

Va(l)damerca,relative 
ofVioilhanos, 

I 
Edilllf 

OdulIlf 

I 
Vnlllllllf 

i 
I 

\',llarmns 

I 
(4) Vinitharill\ 

ilťllrlih15 
~ Balamber (Hunoic kíng .liGI iC~J1(luerot of the Venedi·SIa\'li 

I 

I 
(7) Valal1lír!j468/469) 

pdes 

I I 

Vandalarilli 
[eonqueror IIf the Vambls[ 

I 
I 

(~) Thiudimir Ij 474) 
plclas 
% EreleHVa·Erelim·EuschlJ 

IconclIoinr) 

Al1lalafrida 9 (9) TheodnrictheGreat it 526i 
x I.unknown j 479 <aplet/lm 

I. Thrasamund x I. wncuhllle I 
Vandal king 2. Andeneda, . !-I ___ _ 

I sisler of Clom I 
~',"","'",I'i' 

I. Theodahad (5]4-536) I. ,\malahrrga 
~Gudeliva <Herminalrid, 

Theudegisklos 
oamesakeoflhe 
Visigolhic king (548!554) 

Thuringian King 

I 

~ 
'\malatriJas 17 Andoin, 

I.olllnaru king 

i 
TheudenJnJ,l 
% Ehermud 

I 
dm 

Itas(hildc.116! 

Vithimiris lt 176) 
(ac([IroIll1111 ,\mmianm 
)I.utclliml\ XXXI J, JI 

I 
I 

Vlderi( 
(J(wrding 10 Alllmianus 
~hr(ellim!s XXXI J, Ji 

I 
I 

\'i,limírlhcElJer 
[tnt 

i 
Vldimir Ihc Youuger 
= Vittimarm 

Thiudimund 
menlioned iu479 

I 
I. Thlndignlhn 

xA!arle II 
V,isigolhic 
I 

i\malallc (i16-5.1I1 

( reprint Wolfram, H., History of the Goths) 

111is family Irce is Throdoric's family tradition. 
10 it I havc tried to presellt the sehemes of Ihc 
Origo Go!hica aod Cassiodorus as well as hislori~1 
realit> as lar as we cm recom lt.lhe numbers (1) I 
to (9) idenli~ Ihose Amali who were rcpresented.in 
Amalasuimha's genealogy. The virtues aod quahl1es I 
atlrihuted to them by CJssiodorus appear beside ur 
below dle uames in ilalics, my DIVO mterpretanons 

Amali acceptcd by Theodoric ! 

of Ibe lIIeaning of some namel hemeen hraekels. I 
111e placement ol Ihe individuals "ilb the name I 
1I11~MUNll lollows Irnm jorJanes, Ce/ira 81, I 
p. 7/, aod 248-250, pp. 12l f. I 

Ermanaric i +l751 

I 
(5) Hu~imu(n)d Ihe Younger 

[cmna 
(aecording 10 Jor<bnes, 
Geliea 250, son of Ermanarie) 

I 
(6) Thorismu(n)d 

caslilas 
40'year interregnum 

I 
Berimu(n)d 

I 
Videric 
(Velerieus according to 
Prosper a. 439) 

i 
EUlhariei! m/ml 
husband of 
Amalasuimha 

I 

Hunimund thc Eldcr 

I 
Gesimund 
1 or 2 persollSl 
if two, sewnd is 
Alnal son·jn·arllls 

lluoimund 
king of Ihe Danuhian Suevi 
Amal son·in·arms 

Amali rejected by Thcodoric 

Triarius 

I 
TheodorieSlrabo 
'ieSQUioter' 

Rekltaeh 
"blood relative" of 
Theodoric the Great 

lbrothers 

Aidoingus [llllcleof)----, 
comes domesticomm f 

Sidimund 

Giso 
x Felelhcus 

kingoflhe 
Rugians( +4R7) 

I 

I 

uoknownsisler I 
or aunl of I 
TheodOlie Slrabo I 
" Aspar I 

I 
Erlllanarie 

Andela 

I 
i 

Andagis 
xsisterof 

Ihe Alan Candac 

Friderie Gunthigis·Baza 

I 
I. Ostrogolho 

x5igísmund 
Burgundianking 

I 
Sigcridjm) 

I 
1. Amalasuinlha 

xEulharic 

I 
Alhabrie!526-5.14) 

i 
J. 9 P) 

xTulnin 

\1atJsumha 
x I. Vitigis 

2. Germanus 

19m 
x Fla\'ill\ Maximus 

ex gente Aoiciorum 

I (Ousin ol JUSlioian 

2. GermanuI (hom 551) 
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Summary 

The Goths were among the biggest and most important Germanic 
tribes of the Migration Period. Thanks to their number and combativeness 
they were able to maintain their unity in two large groups that later formed 
empires - Visigoth and Ostrogoth. 

Ostrogoths established themselves as a new large tribe at the time of 
their sojourn in Pannonia, where they were dominated by the Huns, but 
because of their advancement and large population they managed to 
become the co-rulers of the Hun Empire. The second half of the 5th 
century was decisive for the formation of Ostrogoths' new ethnic territory 
because Attila's death and the ensuing disintegration of the Hun Empire 
allowed a single ruler, Thiudimir, succeeded by his son Theodoric the 
Great, to concentrate control over three Goth groups in his hands. 

In the 490s Italy was conquered by Ostrogoths, who founded a barbarian 
kingdom there. The Ostrogothic kingdom became a major political power in the 
western Mediterranean. Its ruler Theodoric took over the system of govemment 
and the religious tolerance ofthe defeated Germanic ruler Odoacer. 

At the end of Theodoric the Greať s rule no power factor in Europe could 
jeopardize the Gothic Empire surrounded by a system of vassal states.However, 
Theodoric's successors permitted a disintegration of these links and allowed 
Emperor Justinian I to put into practice his renovatio imperii program. 

According to the historian Jordan the history of the Goth ended by the 
capture of King Vitigis in 540. However, Gothic resistance !asted until 555. 
Totila was the only successful successor of Vitigis; he managed to renew the 
Ostrogothic Empire in the original extent. Following defeats by East Roman 
Emperor Justinian the Gothic tribe was assimilated by the loca! popu!ation and 
the newly arrived Langobards. 


