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Martin Domes
Anglie ve středověku
 Vilém Dobyvatel zemřel v boji proti francouzskému králi. Jeho nejstarší syn Robert zdědil Normandii, druhý syn Vilém zdědil Anglii. 
Vilém II. Ryšavý (1087-1100)
   Prvním zájmem Viléma bylo získat Normandii. Jeho bratr Robert se vydal na první křížovou výpravu, a Normandii dal Vilémovi do zástavy za 10 000 marek. V roce 1099 obnovil království otce v původních hranicích. Dal zavraždit skotského krále Malcolma a jeho syna, aby získal Skotsko. Dostal se do sporu s církví o investituru – pronásledovaný arcibiskup z Canterbury Anselm nakonec opustil zemi. Na vrcholu moci zahynul 1100 na lovu. 
Jindřich I. (1100-1135)
  Moci v Anglii se rychle zmocnil Jindřich, Vilémův mladší bratr. Jeho bratr Robert, který se vrátil z křížové výpravy, se 1101 vylodil v Portsmouthu. Po vyjednávání si Jindřich ponechal Anglii a Robertovi vyplácel pravidelný důchod. Po této krizi Jindřich zlikvidoval své největší odpůrce v Anglii. 1106 porazil Jindřich v bitvě u Tinchebray Roberta a získal tím Normandii. Zřekl se světské investitury. Soustředil se především na upevňování pozice krále. 1120 zahynul Jindřichův jediný syn, a tak se obrátil na Fulka V. z Anjou, a nabídl mu spojenectví prostřednictvím sňatku své dcery Matyldy s jeho synem Geoffreyem Plantagenetem. 
Štěpán z Blois (1135-1154)
   Synovec Jindřicha, po jeho smrti se zmocnil pokladnice a nechal se šlechtou zvolit za krále. 1139 přistála v Bristolu Matylda, a od té chvíle se rozpoutala občanská válka. 1141 byl Štěpán poražen a zajat v bitvě u Lincolnu. Byl vyměněn za jednoho z hlavních Matyldiných přívrženců, Roberta z Gloucesteru. Matyldin manžel Geoffrey z Anjou mezitím dobyl Normandii. 1147 zemřel Robert z Gloucesteru a Matylda poté odjela z Anglie a již se nevrátila. Štěpán se dostal do války s jejím synem Jindřichem, který ovládal rozsáhlá území ve Francii – Normandii, Anjou, a díky své manželce Eleonoře Akvitánské (rozvedená s Ludvíkem VII.)také Akvitánii. Mírovou Westminsterskou dohodou z 1153 bylo určeno, že po Štěpánově smrti bude panovníkem Jindřich, a Štěpánův syn Vilém zdědí panské statky.  
   Hlavní chybou Štěpána bylo, že byl králem příliš anglickým, a nezajímal se o Normandii.     
Jindřich II. (1154-1189)
Jindřich se po svém nástupu stal nejmocnějším vládcem v Evropě (ovládal Anglii a velkou část Francie). Boje ve Francii  vyžadovaly mnoho vojáků – oddíly vazalů však nebyly příliš spolehlivé. Žoldnéřské vojsko, které Jindřich zavedl bylo mnohem lepší, také však mnohem dražší. Při hledání nových zdrojů příjmů vystoupil Jindřich proti duchovenstvu, zrušil jeho daňové svobody a podstatně omezil jeho svobody právní. Tyto tzv. clarendonské konstituce z roku 1164 vyvolaly značný odpor duchovenstva v čele s arcibiskupem z Canterbury Tomášem Becketem. Ten se uchýlil k francouzskému králi, který mu vyjednal s Jindřichem smír. 1170 byl však Becket zavražděn, pravděpodobně z popudu Jindřicha, proti kterému se zvedla vlna odporu, a byl nucen clarendonské konstituce odvolat. 1171 získal Jindřich část Irska  Král rozdělil své državy mezi tři nejstarší syny, Jindřichovi mělo připadnout otcovo dědictví – Anjou, Normandie a Anglie, Richardovi Akvitánie, Geoffrey měl získat Bretaň. Jan získal později, v roce 1185, Irsko. Od roku 1173 bojovali proti Jindřichu II. odbojní synové, kteří mohli počítat s pomocí francouzského krále – od roku 1180 Filipa Augusta. Roku 1184 musel Jindřich ustoupit před Filipem Augustem, spojeným s Richardem Lví Srdce (Jindřich zemřel 1183, Geoffrey 1186). Jindřich II. zemřel poražen spojenectvím Richarda a Filipa Augusta v červenci 1189 v Chinonu. 
   Jeho říše byla velmi rozlehlá, ale až do posledních okamžiků života byl schopen Jindřich projíždět všechny její části. Rozloha si vynucovala rozvoj místní správy. Jindřich je považován za zakladatele anglického obecného práva a za velkého a tvořivého krále. On sám však ve svém pohledu selhal v rodinné politice, která pro něj měla největší význam. 
Richard I. Lví Srdce (1189-1199)
   Richard Lví Srdce bývá označován za největšího rytíře z králů. 1190 se vydal na III. křížovou výpravu. Cestou dobyl ostrov Kypr (který potom předal svému vazalovi, Vítovi z rodu Lusignanů, jeruzalémskému králi). Porazil Saladina, ale od Jeruzaléma odtáhl bez obléhání. Po nerozhodných bojích uzavřel Richard se Saladinem mír, protože dostal zprávy o tom, že Filip August dobývá anglické državy ve Francii. Podle míru se Saladinem získali křesťané část pobřeží a byl jim povolen volný vstup do Jeruzaléma. 1192 se Richardova loď dostala k pobřeží u Aquileje, a Richard si chtěl zkrátit cestu přes Vídeň, poblíž které byl zajat od rakouského vévody Leopolda, který jej předal císaři Jindřichovi. Ten jej propustil až v roce 1194 za obrovské výkupné.  Richard se vrátil do Anglie, nejprve porazil odbojného bratra Jana Bezzemka a posléze se s ním smířil. Poté soustavně bojoval s Francií, především v Normandii. Ve Francii také zemřel při obléhání hradu v roce 1999. 
Jan Bezzemek (1199-1216)
Po jeho nastoupení získala Francie další anglická území. Jan v obtížné situaci zvýšil nezákonně výběr daní, zbavoval své vazaly majetku a vydíral i města a církev. Tím si je značně znepřátelil, navíc podle baronů již nesplnil svou hlavní povinnost, udržení Normandie. Jan se totiž zapletl do bojů o dědictví po svém synovci Artuši Bretaňskému, kterého porazil a zabil, a Filip August se při této příležitosti zmocnil dalších anglických držav. Ve sporu s církví, o místo uvolněného arcibiskupství v Canterbury, se Jan dostal 1212 do klatby, uvržené na něj Inocencem III., který navíc požádal skotského krále o ozbrojený útok proti Janovi. Jan byl nucen uznat lenní svrchovanost Říma, a zavázal se roku 1213 k ročnímu poplatku papeži. 
   Jan zorganizoval vojenskou akci proti Francii spolu s císařem Otou IV. a hrabětem flanderským. Jejich koalice byla poražena v bitvě u Bouvines 1214. Porážka znamenala pro Anglii na dlouhou dobu ústup od výbojů na pevnině a značně také ovlivnila vnitřní vývoj země. Pod tlakem šlechty a duchovenstva, k nimž se připojil i Londýn,  byl král nucen přijmout Velkou listinu svobod  (Magna charta libertatum), zpečetěnou v červnu 1215, která je považována za základ britské konstituční demokracie a jeden z nejvýznamnějších dokumentů v dějinách demokratické správy. Král se zavázal, že nebude vládnout v rozporu se zvykovým právem, neuvězní svobodného člověka bez řádného soudu a nebude vybírat daně bez svolení Velké rady (vyšší šlechta a biskupové), která byla označovaná i jako parliamentum.  Různé výsady získala také města, především Londýn, a církvi byla přiřčena investitura biskupů. 
Jindřich III. (1216 – 1272)
   Syn Jana Bezzemka, pokusil se o zmenšení práv šlechty.  Oblíbil si Šimona z Montfortu, který porazil albigenské, a učinil z něj hraběte z Leicesteru. V 60. letech byl Šimon vůdcem nespokojené šlechty. Král nutně potřeboval peníze, a vypisoval mimořádné zemské daně. 1258 byl šlechtou sesazen, a šlechta zahájila plán reforem – oxfordská ustanovení (1258) a westminsterská ustanovení (1259). Král posléze vypověděl válku svým vazalům, ale 1264 byl poražen a zajat v bitvě u Lewes Šimonem z Montfortu. 1265 Šimon, který vládl za krále, svolal shromáždění, jehož se účastnili jak vysocí baroni, tak zástupci nižší šlechty a měst. To byl vlastní počátek zastupitelského sboru, označovaného jako parlament. Král však v dalších bojích zvítězil, Šimon byl poražen a zabit již 1265 v bitvě u Eveshamu. Král tak opět získal svou moc, ale zavázal se v marboroughském statutu (1267), že uzná zvyky království z Listiny svobod a některá z westminsterských ustanovení. Parlament nebyl zrušen, ale ztratil moc. 
   1259 se Jindřich pařížskou mírovou smlouvou dohodl s Ludvíkem IX. a vzdal se nároků na Normandii, Anjou a Poitou, a za Gaskoňsko, což bylo jediné, co Anglii zůstalo na francouzském území, složil francouzskému králi lenní slib. 
Eduard I. (1272-1307)
   V době smrti otce se vracel z křížové výpravy, vrátil se přes Francii, kde složil lenní slib za Gaskoňsko. Získal opět pevnou nadvládu nad šlechtou, jejíž pozornost obrátil na války proti Walesu, který trvale připojil 1283 po smrti posledního velšského knížete Llywelyna ap Gruffydda. Titul prince waleského přiřkl svému synovi. Eduard úspěšně bojoval i proti Francii a načas si podřídil i Skotsko, jehož nezávislost obnovil 1305 (po popravě vůdce povstání Williama Wallace) Robert Bruce. Eduard zemřel na tažení proti němu. 
Eduard II. (1307-1327)
Za jeho vlády a vlády Eduarda III. se parlament scházel tak často, že se proměnil v pravidelnou institucí, s komorou lordů (horní) a komorou obecnou (dolní). Byl neúspěšný v bojích proti Skotům, 1314 byl po vítězné bitvě u Bannockburnu proti Angličanům  Robert Bruce vyhlášen skotským králem. 1327 potlačil Eduard povstání šlechty a odstranil zařízení, omezující královskou moc. Ve stejném roce byl Eduard dalším povstáním nespokojené šlechty nucen abdikovat. 
Eduard III. (1327-1377)
Nastoupil na trůn po otci jako patnáctiletý, a prokázal, že je schopnější než otec. 1337 vyhlásil v souvislosti s vymřením posledních Kapetovců (1328) svůj nárok na francouzský trůn, který se opíral o nárok jeho matky Isabely, která byla dcerou krále Filipa IV.. Bezprostřední podnět k válce zavdala Angličanům pomoc francouzského krále Filipa VI. skotskému králi Davidovi Brucemu. Eduard byl totiž jeho vazal, a podle rytířského kodexu  je lenní pán povinen svého vazala chránit, a ne mu škodit. 
   Díky dlouhotrvajícímu klidu v Anglii podporovali všichni baroni Eduarda III. v jeho výpravě do Francie. Stoletá válka mezi Anglií a Francií se vedla především o anglické državy ve Francii, a o ovládnutí bohatých Flander. 
   1346 se Eduard III. spolu se svým synem Eduardem (nazývaném Černý princ) vylodil ve Francii a rychle postupoval k Paříži. V srpnu 1346 porazil Francouze v bitvě u Crécy (Kresčak),  a 1347 po delším obléhání obsadil Calais. Po přestávce ve válce, způsobené vyčerpáním obou stran, došlo k další bitvě u Poitiers, 1356, kde Černý princ porazil a zajal francouzského krále Jana II. Dobrého. 1359 se vydal král Eduard dobýt Paříž, ale ocitl se v zásobovacích potížích. 1360 byl uzavřen mír v Brétigny, jímž se Eduard vzdal nároku na francouzský trůn a Normandie, bylo mu ale potvrzeno držení Gaskoňska, Guyenne a Poitou. 
      Francie i Anglie utrpěli 1348-1349 důsledky morové epidemie, tzv. Černé smrti. Dlaší epidemie postihly Anglii roku 1369 a v letech 1374-1375. Už 1349 vydal parlament Ordonance of Labourers (Ustanovení o pracujících), které nařizovalo, že každá zdravá osoba do 60 let, která nemá živobytí, má povinně sloužit někomu, kdo ji potřebuje. 
   Hospodářství bylo v regresi, ale stát potřeboval peníze na pokračování ve válce s Francií, jež byla obnovena 1369. Černý princ brzy onemocněl a 1376 zemřel. Angličané byli nuceni ustoupit před vojsky Karla V. Moudrého. 1374 zprostředkoval papež mír, kterým Anglii zůstalo jen Calais, Bordeaux a Bayonne. Angličané se cítili zklamáni novými výsledky války, a vznikla nová politická krize. Na zasedání parlamentu 1376 obvinil třetí stav neschopné ministry, kteří byli souzeni lordy tzv. impeachmentem, který umožňoval, aby se vysoce postavené osoby veřejně zodpovídaly. 1377 zemřel král Eduard III..
Richard II. (1377-1399)
   Syn Černého prince, vnuk Eduarda III., nastoupil ve věku 10 let . 
Černý mor v roce 1348 zapříčinil vymření asi poloviny obyvatel Anglie. Důsledkem byl naprostý nedostatek pracovních sil, o které soutěžili lordi a bohatší sedláci, kteří si mohli dovolit vyplácet vyšší mzdy. Majitelé půdy se s nedostatkem pracovních míst vyrovnávali ohrazováním  půdy a zakládáním ovčínů.  Lordi začali podnikat a účastnili se výnosného obchodu s vlnou, v němž Anglie získala světový monopol. Pokus lordů donutit sedláky k opětovnému vykonávání roboty proti nim postavil zemědělské obyvatelstvo a baronům se nepodařilo obnovit nevolnictví. Proti lordům byli rovněž bohatší sedláci, protože se lordi snažili monopolizovat si pro sebe pracovní síly, které svobodní sedláci také potřebovali. 
   Ve městech propukaly spory hlavně s církví, která brzdila jejich rozvoj feudálními omezeními. V Londýně rostl spor mezi soukenickými gildami, které ovládaly soukenické cechy. Cechovní mistři byli značně rozhořčeni, když gildy dostaly do Anglie flanderské soukeníky, kteří pracovali levněji než angličtí. Navíc byli kupci v Londýně rozděleni na dvě nepřátelské skupiny – gilda potravinářů, která usilovala o vyšší ceny potravin, a gilda soukeníků, která usilovala o nižší ceny potravin, aby mohla platit nižší mzdy. Byly spjata se skupinou kolem hlavního rádce mladého krále Richarda II., Jana z Gauntu, vévody z Lancasteru. Jan z Gauntu si při své vládě nepočínal příliš dobře, v letech 1377, 1399 a 1380 vypsal daň z hlavy, tzv. poll-tax, která se rovnala zhruba týdenní mzdě. V této situaci vypuklo 1381 povstání, s centrem v Essexu a Kentu. Vůdcem povstání se stal Wat Tyler. Anglické povstání bylo oproti jacquerie ve Francii organizované, angličtí sedláci byli obratní bojovníci a lukostřelci, a měli jasné cíle. Mezi jejich požadavky patřilo úplné zrušení nevolnictví a přeměna roboty v peněžní rentu. Ideologií povstalců byl primitivní křesťanský komunismus. Stoupenci této ideologie byli lollardi, jejichž ideologickým vůdcem byl John Ball. Cílem lollardů bylo osvobození lidstva a nastolení rovnostářství. Povstalci byli dobře organizovaní, a když přitáhli k Londýnu, členové potravinářské gildy jim otevřeli brány. Povstalci zničili palác Jana z Gauntu a požádali o jednání s králem Richardem II.. Richard jednal se vzbouřenci, a odsouhlasil zrušení nevolnictví, právo dát se najmout bez mzdového omezení a právo držet za pevný nájem půdu. Na dalším jednání s Watem Tylerem byl Tyler zabit, a povstání se bez svého vůdce rozpadlo. Lollardi byli pronásledováni jako kacíři. Daň z hlavy však byla zrušena.  Ve 14. a 15. století nevolnictví postupně zanikalo – sedláci se buď stávali samostatnými výrobci, nebo námezdnými pracovníky. 
   1398 nechal Richard vypovědět ze země syna Jana z Gauntu Jindřicha, a o rok později po Lancasterově smrti zkonfiskoval jeho majetek. Jindřich se vrátil a s podporou parlamentu sesadil Richarda z trůnu, a sám se stal králem. 
Jindřich IV. (1399-1413)
  Během své vlády se musel vypořádat s problémy s lollardy, radikálními stoupenci Johna Wycliffa (zavrhoval vše, o čem není zmínka v bibli, žádal konfiskaci církevního majetku, odstranění církevních hodnostářů ze státních úřadů, přeložil bibli do angličtiny, zemřel 1384). Ostře postupoval proti svému bratranci, synu vévody z Yorku, představiteli Bílé Růže. 
Jindřich V. (1413-1422)
   Obnovil válku ve Francii, a 1415 zvítězil v bitvě u Azincourtu. Využil zmatků ve Francii za vlády Karla VI. Šíleného. S podporou burgundského vévody a po dohodě s královnou Isabellou Bavorskou získal 1420 výhodnou smlouvu v Troyes, kterou si sňatkem s francouzskou princeznou Kateřinou z Valois zajistil nástupnictví své a svých potomků na francouzský trůn. Zákonný následník trůnu dauphin Karel byl vyděděn. Jindřich i Karel VI. v roce 1422 zemřeli, a podle smlouvy se měl stát dědicem Jindřich z Windsoru, pozdější Jindřich VI., který neměl v té době ani rok. 
Jindřich VI. (1422-1461)
   Dospíval pod vedením vojevůdce Warwicka. Angličané v průběhu roku 1428 ovládli celý sever Francie, a Francouzům zůstal jen Orleans. Dauphin Karel jmenoval v dubnu 1429 vůdkyní vojska Janu z Arku, rolnickou dívku, vizionářku přesvědčenou o tom, že jí Bůh povolal, aby vrátila Anglii svobodu. V neuvěřitelném obratu zahnala Jana Angličany od Orleansu a zahájila triumfální tažení, při němž obsadila Remeš, kde dauphin přijal francouzskou korunu jako Karel VII..  1430 byla Jana zajata Burgunďany, kteří ji prodali Angličanům, a ti ji upálili jako čarodějnici v Rouenu 1431. 1435 však opustil Angličany jejich spojenec burgundský vévoda Filip Dobrý, a přidal se k francouzskému králi. 1450 Angličané vyklidili Normandii a 1453 prohráli u Castillonu. V řijnu 1453 Francouzi obsadili Bordeaux, čímž válka skončila. Výrazně se v ní uplatnila děla a přednosti žoldnéřského systému.  Angličanům zůstalo jen Calais a Normanské ostrovy.
   1453 se Richard z Yorku, králův strýc, zmocnil protektorství kvůli duševnímu zhroucení Jindřicha, a zajal jej. Richard podporovaný částí šlechty vyhlásil 1460 nárok na královskou korunu, ale manželka Jindřicha Markéta z Anjou ji hájila pro svého syna Eduarda. Richard byl v bitvě u Wakefieldu (1460) zabit, ale yorská strana dosáhla toho, že jeho syn byl prohlášen králem.  Stalo se tak v důsledku bitvu u Towtonu, v níž bylo zabito více Lancasterských než Yorských šlechticů. 
Eduard IV. (1461-1483)
   Eduard držel v zajetí Jindřicha VI., zatímco Markéta a její syn uprchli do Francie. Boj mezi Bílou a Červenou růží pokračoval, ale hrabě Warwick, hlavní Eduardův spojenec se přidal na stranu Markéty. 1470 byl Jindřich VI. opět dosazen na trůn, ale nedlouho poté byl Warwick s Markétou poražen a Jindřich VI. zavražděn. Rod Lancasterů byl vyhuben kromě Jindřicha Tudora, jež uprchl do Francie. 
Eduard V. (1483)
   Syn Eduarda IV., provolán králem, nedlouho poté zavražděn strýcem Richardem.
Richard III. (1483-1485)
   Poté, co proti němu vystoupili jeho baroni, se v Anglii vylodil Jindřich Tudor s najatými žoldnéři, a v bitvě u Bosworthu porazil Richarda III., který byl zabit. 
Jindřich VII. Tudor (1485-1509)
   Zakladatel dynastie Tudorovců. Vzal si za manželku Alžbětu z Yorku. Hospodárný král. 


Ekonomika Británie
Na konci 13. století prožívala Británie hospodářský rozmach. Hlavním produktem britského bohatství byla vlna. Od 80. let 13. st. mohli šlechtici zabírat občinovou půdu pro chov ovcí a od roku 1303 zajišťovala Charta Mercatoria (tj. Kupecká listina) cizím kupcům právo svobodného obchodu v Anglii. Hlavním odběratelem anglické vlny byly Flandry. Anglie měla také rozsáhlé obchodní styky s Gaskoňskem, odkud se dováželo velké množství vína. V polovině 14. století však přišla Černá smrt, která zapříčinila ekonomický úpadek. Nespokojení zemědělci vyvolali vzpouru v roce 1381. I přes její potlačení se stav rolníků v Anglii postupně zlepšil. 

Anglická kultura
Mezi významné církevní autory patřil Jan ze Salisbury (1120-1180), který se zabýval vztahem teologie a jiných duchovních věd. Geoffrey z Monmouthu sepsal latinsky Historii králů Británie (1137), kde sepsal i legendy o králi Artušovi. Mezi nejstarší university v Evropě patří Oxford a Cambridge, známé ve 13. st. především matematikou, astronomií a přírodními vědami. Oxfordský učenec, Roger Bacon, vystoupil se svou představou budoucí technické společnosti, kde stroje bude dělat všechnu fyzickou práci za člověka. Jan Duns Scotus ve svém výkladu světa a člověka oddělil teologii a filozofii, a obrátil se k podstatě výzkumu hmotného světa, čímž vytvořil alternativu k Tomáši Akvinskému.    William Occam vystoupil se svým učením, že uspořádání světa je dáno především dohodami mezi lidmi. 

Anglický dvůr
   Nejdůležitější složkou vlády byl bezpochyby král. Krále doprovázel jeho dvůr, tvořený specializovaným služebnictvem, družiníky, hodnostáři, různí obchodníci a žadatelé. Královský dvůr byl centrem zemské správy a základem vojenské organizace. Dvorská jízda představovala profesionální údernou sílu. Dvůr byl z praktických důvodů omezen početně. Královo ustavičné cestování bylo odůvodněno jak politicky – aby přítomností dal pocítit svou moc, tak hospodářsky – aby nebyla jeho přítomnost příliš hospodářsky náročná. Ve 13. století se trasy omezují především na Anglii. 
   Probíhal také značný rozvoj byrokracie. Už kolem 1066 byla ve Winchesteru stálá královská pokladnice. Kolem 1290 byla pokladna i hodně hodnostářů usazených ve Westminsteru. 
   Král měl možnost ovládat skupinu aristokratů udělováním statků či výsad. Tato udělování výsad značně vynášelo, lidé za něj nabízeli peníze. Kniha posledního soudu  (1086) je soupisem vlastníků a majetku v Anglii. Výnosy z královské půdy a měst se zmenšovaly, v roce 1130 byli již menší než v Knize posledního soudu (Domesday Book). 
   Ve 13. st. si král značně polepšil zdaněním kléru a ustavení soustavy cel, což byl obrovský zdroj příjmů. Poměrně slušným zdrojem byla také daň z movitého majetku, která se vybírala jen v případě nutnosti a s velkým odporem šlechty. 


Prameny:
Kenneth O. Morgan: Dějiny Británie, v edici Dějiny států
Alice Teichová: Dějiny středověku I., II.
Otakar Dorazil: Dějiny světa v kostce
Kol.: Dějiny Evropské civilizace I


