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Přehled dějin Burgundů 

 

Jan Hasil 

 

Jméno Burgundského kraje je odvozeno od názvu východogermánského 

kmene Burgundů,1 s jehož jménem se poprvé setkáváme – podobně jako se jmény 

ostatních, ne méně než osmdesáti germánských kmenů – ve spisech antických 

autorů. 

O samotných Burgundech psal např. Plinius starší v díle Bella Germanica, od 

něho později čerpal Tacitus pro svou Germánii. Autentické písemné zprávy 

z barbarského prostředí samozřejmě neznáme, byť již ze samotného přelomu 

laténské a germánské periody máme doloženu korespondenci mezi špičkami 

římských a barbarských elit, z archeologických situací potom po celou první polovinu 

prvního tisíciletí získáváme předměty, které lze jednoznačně interpretovat jako psací 

a pečetící soupravy. 

Zásadní slabinou archeologických pramenů je ovšem jejich malá vypovídací 

hodnota o etnicitě jejich tvůrců a uživatelů. Proto opět pouze díky písemným 

pramenům můžeme identifikovat a lokalizovat nejstarší známé předky Burgundů, 

s nimiž lze ztotožnit lid nositelů tzv. lubošické kultury.2 

Lubošická kultura vykazuje následující rysy: 

výskyt: pobřežní oblasti mezi Labem a Odrou, výchozí oblastí snad byly baltské 

ostrovy 

datace: 2. – 4. stol. po Kr. 

hospodářství: vzhledem k nevhodným podmínkám pro agrární produkci 

převažovala živovýroba, zejm. dobytkářství; tato disproporce produkce byla 

vyrovnávána směnou, od 3. stol. se masivně objevují v prostoru lubošické kultury 

mince 

nemovité památky: lubošickou kulturu známe z žárových pohřebišť (k nim patří i 

eponymní lokalita) poměrně diferenciovaného projevu ritu (popelnicové phřby, pohřby 
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do jam bez i se zbytky pohřební hranice); sídlištní architektura je charakteristická 

zejm. halovými domy, které plnily – vedle obytné funkce – i úlohu stájí 

movité památky: lubošická kultura se vymezuje zejména specifickými 

keramickými tvary, které jsou vesměs vybaveny široce roztaženými hrdly 

Zmiňovaný vysoký objem směny implikuje hojné cizí vlivy v tomto kulturním 

celku – zvlášť silné kontakty udržoval s převorskou kulturou (oblast Velkopolska) a 

lužickou oblastí. A snad právě kvůli četným cizím vlivům byla lubošická kultura 

rozpoznána poměrně pozdě, až na počátku 40. let 20. stol., obzvlášť zásluhou 

německých badatelů v čele s Dietrichem Bohnsackem. Politické (a zvláště 

politickogeografické) změny v daném regionu však přinesly téměř desetiletý hiát 

v bádání, po němž převzali niniciativu polští a východoněmečtí archeologové, kteří 

zásadním způsobem dosavadní bádání zrevidovali, přičemž padlo i původní 

Bohnsackovo označení „burgundská kultura“. 

Jak dokládá Jordanes, pohyby Gepidů na ve 2. pol. 3. stol. znamenaly zvýšený 

tlak na oblast lubošické kultury, který znamenal odchod části obyvatel do Pomohaní, 

jímž se Burgundi dále postupně posouvali až do oblasti Porýní. Doposud 

nevysvětlenou zůstává otázka pokračování a vývoje lubošické kultury ve starém 

sídelním jádru až do závěru 4. stol. 

Posun Burgundů do Pomohaní znamenal mj. i jejich vstup do zájmové sféry 

Římské říše. Počátky vzájemných vztahů Burgundů a Říma nebyly šťastné, neboť 

záhy, již mezi lety 275 – 280, uštědřil císař Probus Burgundům a jejich tehdejším 

spojencům Vandalům v blížeji nespecifikované bitvě porážku. 

Mocenská situace na římském limitu nebyla v době příchodu Burgundů do dané 

oblasti zcela jednoznačná. Germánské kmeny, zejm. Alamani,3 dokázaly okolo r. 260 

rozvrátit systematickou římskou obranu limitu v Pomohaní a na horním toku Rýna, a 

zahájily mohutný postup do nitra samotné Itálie. Tento barbarský vpád dokázal 

v bitvě u Milána r. 262 císař Gallienus zlikvidovat, ovšem až po ústupu Germánů od 

římských bran. V následujících letech se Římské impérium snažilo obnovit svou 

někdejší rýnsko-dunajskou hranici, což se však podařilo až v době po příchodu 

Burgundů do oblasti. 
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Již několik desetiletí trvající vzájemné oslabování Římanů a Alamanů bylo pro 

Burgundy mimořádně výhodné; nejpozději za vlády císaře Diokleciána (284 – 305) 

přinutili Burgundi Alamany k ústupu z rýnsko-mohanské oblasti jihozápadním 

směrem, do oblasti Dekumatských polí, a sami obsadili původní alamanskou sídelní 

oblast. Přetrvávající obavy Říma z alamanského nebezpečí pro limit pak vedly 

k tomu, že římská politika usilovala o přátelství a spojenectví Burgundů, kteří měli 

představovat regionální protiváhu právě proti svým alamanským sousedům. 

Dalšího stupně dosáhly burgundsko-římské vztahy koncem 60. let 4. stol., kdy 

císař Valentinius uzavřel s Burgundy i útočné spojenectví proti Macrianem vedeným 

Alamanům; ve společném burgundsko-římském tažení v letech 369 – 370 operovala 

obě vojska koordinovaně a Burgundi dokonce směli samostatně manévrovat i 

v oblasti za římským limitem. 

Na počátku 5. stol. začal římský vliv v dunajsko-rýnské oblasti slábnout, což 

mělo za následek další expanzi Germánských kmenů jižním (Alamani, Svébové) a 

západním (mj. Burgundi) směrem. Právě v l. 406 – 407 rozšířili Burgundi svá sídla i 

na levý břeh Rýna a záhy se stali hegemonem této oblasti. 

Pro vývoj Burgundské společnosti byly v této době zásadní dva momenty, a 

sice přijetí ariánství a ustavení kmenového království s centrem ve Wormsu. Tento 

proces je znám ze dvou písemných pramenů, a sice z líčení pozdněřímského 

historika Olimpiodora a z kroniky Prospera Aquitánského. Ani jeden z těchto 

pramenů však neumožňuje přesnou lokalizaci wormského království, stejně jako 

posouzení role nejstaršího známého burgundského krále Gundahara. 

Wormské burgundské království můžeme zařadit mezi další podobné barbarské 

státy, přičemž je třeba konstatovat, že neznáme mnoho o jeho vnitřním uspořádání, 

podobně jako o jeho mocenském vývoji. Hunský útok v letech 435 – 436, který je 

považován za příčinu rozpadu rýnského panství, tak mohl přijít do již značně 

rozložených, či spíše nikdy řádně nezkonstituovaných politických poměrů. 

A právě k období první poloviny 5. stol. a rozpadu wormského království se 

vztahuje jedna z nejproslulejších literárních památek období dvorské kultury, a sice 

tzv. Píseň o Nibelunzích.4 
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Základy tohoto hrdinského eposu je možno klást již do období stěhování 

národů, čímž se počíná více než půltisíciletí ústního šíření a dalšího tematického i 

obsahového nabývání této látky. S nejstaršími psanými záznamy tohoto eposu, 

v nichž lze rozeznat motivy i jednotlivé hrdiny, se setkáváme v cyklu epických veršů 

souhrnně označovaných jako Edda.5 Eddické verše byly uceleně sebrány v rukopise 

pocházejícím ze skandinávské oblasti někdy okolo r. 1270, v moderní době byly 

znovuobjeveny – spolu s dalšími, tentokráte již jen dílčími částmi – v 17. a 18. stol. 

Máme tak doloženu např. trojí brunhildskou píseň (s kořeny v 5. století, franskou a 

bavorskou), na čemž je možné dokumentovat například vývoj raněstředověké 

mentality. „Genetikou“ příbuzností Eddy a nibelungské ságy se se zabýval Andreas 

Heusler. 

Píseň o Nibelunzích6 pak již představuje syntézu eddických námětů a postav, 

která byla literárně upravena ve stylu dvorské epiky. Její vznik je kladen do 

jihoněmecké oblasti před rok 1200. Je dochována ve 34 opisech ze 13. – 16. stol., 

z toho v 11 kompletních. Nejčastěji užívané a v edicích zveřejňované jsou však úplné 

rukopisy označované písmeny A, B, a C, které jsou uloženy v Mnichově (patrně se 

jedná o nejstarší dochování – přelom 12. a 13. stol., je připisováno skriptoriu kláštera 

v rakouském Mondsee), St. Gallen (13. stol.) a v Donaueschingu (2. čtvrtina 13. 

stol.). 

Píseň o Nibelunzích je dílem mnohovrstevnatým, a tudíž je ji možné jako 

historický pramen vnímat různě, a sice zejména jako pramen k dějinám a zániku 

wormského království, nebo jako ilustrativní doklad dvorské kultury počátku 

vrcholného středověku a samozřejmě též – díky mnoha dochovaným verzím – jako 

příklad proměny společenských ideálů prakticky celého raného středověku. 

V námětech písně o Nibelunzích je však možno vysledovat i motivy vztahující 

se k pozdějším politickomocenským dějinám Burgundů v 5. a 6. století, i když 

samotný epos udává, že v nastalém boji byl kmen Nibelungů (=Burgundů) zcela 

vyhuben. Skutečnost byla nejspíše taková, že Burgundi, zbavení převážné části 

svých elit, byli donuceni k ústupu za Rýn, kde se objevují v široké prostoře, jejíž 

nejjižnější konec lze – podle pozdněřímských zpráv – očekávat až v oblasti 

Ženevského jezera, čímž vznikla savojská část kmene. Zdaleka nejdůležitější ovšem 

je skutečnost, že tímto svým pohybem se Burgundi posunuli i na hranici své 
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definitivní sídelní ekumeny, čímž zakončili své bezmála půltisícileté putování 

Evropou. 

Savojští Burgundi se záhy přihlásili k mocenské orientaci svých předků; 

zejména jejich první králové, bratři Gundiok a Hilperik udržovali víceméně klientské 

vztahy vůči Římské moci. Nejdále v této politice zašel Gundiokův syn Gundobald 

(Gondebaud),7 který dokonce dosáhl patricijského postavení a aktivně zasahoval i do 

vnitřní římské politiky (podílel se r. 473 na nástupu císaře Glyceria k moci). Rok 473 

byl vůbec pro Gundobalda - a tím i pro dějiny Burgundů – mimořádně významný. 

V tomto roce se Gundobald vrátil do své vlasti, což mělo za následek střet 

Gundobalda s jeho bratry, Godesigilem a Hilperikem (synovec Gundiokova bratra 

Hilperika). 

V nastalé konfrontaci byl zabit Hilperik, což přimělo Godesigila, aby rezignoval 

na další odpor. Avšak Hilperikova dcera Klotilda (manželka pozdějšího franského 

krále Chlodvíka I.) setrvala spolu se svými syny v odporu vůči Gundobaldovi. Tento 

přetrvávající, byť po delší dobu spíše latentní konflikt, nese nejen rysy „nibelungské“ 

(žena-mstitelka svého rodu), ale nabývá též charakteru náboženského konfliktu mezi 

katolictvím (Klotilda) a ariánstvím (Gundobald). 

Vláda Gundobalda na přelomu 5. a 6. století ale především znamená období 

stabilizace vnitřních poměrů v burgundském státě; mocenským centrem se stává 

Lyon a burgundské společnosti se dostalo první kodifikace dosavadních právních 

obyčejů v podobě kodexu, který je označován jako Liber legum Gundobaldi, popř. 

Burgundiorum lex.8 Tento latinský soupis práva vznikl patrně vznikl již okolo roku 480 

a byl poprvé upraven ještě za Gundobaldova života na samém počátku 6. století. 

Nejstarší dochovaná, již vnitřně členěná a strukturovaná redakce potom pochází 

z období vlády Gundobaldova syna Sigismunda.9 

Sigismund (pozdější sv. Zikmund) nastoupil na trůn po Gundobaldově smrti (asi 

519) a i on usiloval o modernizaci burgundského státu, tentokrát na poli 

náboženském. Odklonil se od náboženské tolerance svého otce (Gundobald a jeho 

zákoník tolerovali jak ariánství, tak katolictví), přestoupil na katolickou víru a dokonce 

se uchýlil do kláštera sv. Mauricia, jehož byl fundátorem. Ale ani to jej neuchránilo 

před rodovou mstou Klotildiných synů, kteří po franském vpádu roku 523 Sigismunda 
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zajali a usmrtili vhozením do studně. Z hlediska českých dějin je potom 

zaznamenáníhodné, že císař Karel IV. dal roku 1360 přenést Sigismundovy-

Zikmundovy ostatky do pražské katedrály sv. Víta a sv. Sigismund (Zikmund) se tak 

stal jedním z českých patronů. 

Praporec odporu proti Frankům převzal po Sigismundově smrti jeho bratr 

Godomar, který hájil burgundskou samostatnost až do rozhodné bitvy u Autunu 

(došlo k ní v roce 532 nebo 534), v níž byli Burgundi poraženi, následkem čehož byli 

připojeni k panství franského krále Chlothara I. 

Burgundi za pět století své samostatné kmenové a později státní existence 

prošli složitým sídelním, kulturním (vliv převorské kultury, Alamanů, Říma a Franků) a 

náboženským vývojem (prvotní christianizace – arianizace – katolizace), což vtisklo 

jejich světu natolik specifické rysy, že ani bezmála 350 let franské nadvlády a v době 

Karolínské zcela záměrná kulturní uniformizace nedokázala setřít burgundské 

sebeuvědomění, takže v 70. a 80. letech 9. století mohlo dojít na rozvalinách Franské 

říše ke vzniku dvou nástupnických států,10 a sice Horno- a Dolnoburgundského 

království, od jejichž sjednocení hornoburgundským králem Rudolfem II. roku 934 

vedla přímá cesta ke vzniku Burgundského vévodství. 

                                                 
1 dějiny Burgundů viz: Bohnsack, Dietrich 1940: Die Burgunden. In: Reinerth, H. et al.:Vorgeschichte der 
deutschen Stämme III. Leipzig, S. 1033 – 1149.; Hoops, J. et al. 1981: Reallexikon der germanischen 
Altertumskunde IV. Berlin – New York, S. 224 – 271.; Lexikon des Mittelalters II., S. 1062 – 1066. 
2 Domański, Grzegorz 1979: Kultura Łuboszycka. Wrocław. 
3 dějiny Alamanů, vč. mocenských poměrů v Pomohaní a na dolním toku Rýna viz Stein, Frauke 1991: 
Alamannische Siedlung und Kultur : Das Reihengräberfeld in Gammertingen. Sigmaringen. 
4 edice např.: Karl Simrock: 1826; Helmut de Boor: 1959 Leipzig; týž: 1963 Wiesbaden; česky v překladu 
Františka Autraty Praha 1941; nejnověji v překladu Jindřicha Pokorného s úvodem Pavla Trosta (podle de Boora 
1963) Praha 1974. 
5 k Eddě viz Lexikon des Mittelalters III., S. 1555 – 1558. 
6 k Písni o Nibelunzích viz Lexikon des Mittelalters VI., S. 1120 – 1125.; dále pak předmluvu P. Trosta k 
českému vydání z r. 1974. 
7 Ottův slovník naučný X., s. 620 – 621. 
8 Ottův slovník naučný IV.., s. 955. 
9 Ottův slovník naučný XXIII., s. 148. 
10 Novotný, Lukáš 2005: Kdo, kdy kde vládl. Praha, s. 54.  


