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BITVA U BOUVINES A FILIP II. AUGUST
Máme-li popisovat anglo-francouzský konflikt a v souvislosti s ním i evropskou politiku na počátku 13. století je nejprve nezbytně nutné abych nastínil situaci která v Evropě panovala.
Na počátku 13. století se totiž na nejvyšších místech evropské politiky objevuje hned trojlístek velmi schopných ale též ambiciózních a mocichtivých mužů. Jsou jimi francouzský král Filip II. August, anglický panovník Jan Bezzemek a v neposlední řadě pak též Lothar ze Segni jako „papež papežů“ Innocenc III.
Díky velmi povedenému dílu francouzského medievalisty Georgese Dubyho vstoupila bitva u Bouvines do historie jako jedna z událostí, která rozhodujícím způsobem pomohla „utvářet moderní Francii“, ba co víc, 27. červenec 1214 je datem, kdy tato nevelká bitva předznamenala celou řadu změn uvnitř křesťanské Evropy.
Pro plné pochopení těchto událostí je ovšem nutné vrátit se o několik let zpět ...
Filip II. se neujímal vlády za jednoduchých okolností. Mír v Gisors (1180) sice znamenal uzavření míru ale o to obtížnější byla situace uvnitř království. Ihned po smrti Ludvíka VII. spojila své síly hrabata z Champagne a Blois, vévoda burgundský a hrabě flanderský a společně s dalšími pány zahájili odboj proti mladému králi. Vleklý konflikt skončil až uzavřením míru v Boves roku 1185, ze kterého panovník vyšel vítězně.
V téže době nastupuje na papežský stolec Lucius III. (1182-1185), který výrazně omezuje pravomoci městských komun, Štaufové (dynastickým sňatkem Jindřicha VI. s normanskou princeznou Konstancií) si upevňují svou pozici na jihu Itálie, čímž naopak anglická dynastická politika zaznamenává výrazný neúspěch.
S podporou Milána pak Barbarossa zahájil svou již čtvrtou římskou jízdu na níž vymohl papežský příslib synovy budoucí korunovace. Zaalpská říše přestávala mít pro Štaufy primární význam a plány na protifrancouzské akce se staly minulostí. Právě naopak, francouzský král byl nyní cenným spojencem, alespoň co se týče vztahů s porýnskými kurfiřty. Proto se pětašedesátiletý Barbarossa roku 1187 setkal s Filipem a přislíbil mu podporu v případném konfliktu s Plantagenety.
V Anglii zatím náhlá smrt dědice trůnu Jindřicha Mladšího vyvolala dynastickou krizi. Dědicem koruny se má stát mladší Richard, což velmi popudilo bretaňského vévodu Geoffroye a ten se stal v krátké době velmi úzkým spojencem francouzského panovníka.
Vznikl tak ozbrojený konflikt, který se táhl až do podzimu 1188 a  v době, kdy již byla převaha Filipa a jeho spojence očividná, projevil stárnoucí Jindřich II. ochotu k mírovým jednáním. Po dlouhém a složitém jednání nakonec anglický následník Richard uznal suverenitu Francie a odpřísáhl Filipu II. věrnost. Zároveň jej poprosil aby mu z pozice lenního pána pomohl prosadit svá práva proti otci a tak mocný Plantagenet ztratil půdu pod nohama a impérium, které celý život budoval, se náhle významným způsobem podřizovalo autoritě kapetovských králů. Do této vzpoury proti otci se zapojil též jeho nejmladší a nejoblíbenější syn Jan, který se nám tak poprvé připomíná a to v podstatě způsobem sobě vlastním. S jeho zradou se již otec smířit nedokázal a na prodělaný srdeční záchvat zemřel.
Patnáct dní poté (20.7. 1189) byl v Rouenu slavnostně korunován Richard I, jenž přes všechny své předchozí činy nasadil proanglický kurz a naznačil že hodlá pokračovat v politice svého zesnulého otce. To samozřejmě mezi pánem a jeho vazalem a mezi dosavadními spojenci vytvořilo napětí. Ke konfliktu ovšem nedošlo, neboť se oba podrobili výzvě ke křížovému tažení a vydali se na východ. V Sicílii se anglický král krátce ale neuváženě zapletl do sporu o sicilské dědictví a když se pak v Sýrii dostal do konfliktu i s rakouským vévodou Leopoldem, byl jeho osud zpečetěn. Do situace se zapojil Jindřich VI., který v Richardovi viděl možného spojence Welfů a tak zatímco vánoce 1191 trávil Filip II. opět ve Francii, stal se hrdina třetí kruciáty Richard o rok později zajatcem říšského císaře. Vlády v Anglii se tak „dočasně“ ujala královna matka Eleonora Akvitánská spolu s ambiciózním Janem, jenž se všemi silami snažil prodloužit bratrovo zajetí.
Jindřichova situace se výrazně změnila v souvislosti s bojem o Sicilské dědictví a s ním spojenou potřenou peněz. Přestože byl rok 1194 v podstatě vrcholem Štaufsko-Kapetovského spojenectví, zjistil císař že není nutné dále zatěžovat již tak napjaté vztahy s kurií (a s ní spojenou welfskou stranou). Proto poté, co z Anglie přišla požadovaná suma a poté, co Richard složil vazalský slib, císař další průtahy s jeho propuštěním nečinil.
Propuštěný král okamžitě zahájil válku s Francií, která trvala až do dubna 1199, a jejíž intenzita byla na svou dobu skutečně nevídaná. Sled lítých bojů a neustále porušovaných příměří měl své centrum kde jinde než v Normandii. Během konfliktu získal Richard na svou stranu flanderského hraběte Balduina, taktéž hrabata z Blois a Champagne a pozice francouzského panovníka se začala povážlivě hroutit.
Ve stejné době (září 1197) zemřel císař Jindřich a novým říšským králem byl zvolen Richardův chráněnec a synovec Ota Brunšvický z rodu Welfů. Došlo tak samozřejmě k rozhodujícímu obratu v politice Říše a situace francouzského krále se náhle zdála být beznadějná. V dalším Filipově životním příběhu hrála výraznou a pozitivní roli náhoda.
Při obléhání hradu Chalus v Limousinu byl Richard zasažen šípem vystřeleným z kuše jednoho z obránců a jeho smrt v dubnu 1199 poměrně výrazně obrátila poměr sil...
Ota Brunšvický, třetí syn Jindřicha Lva, původně nepatřil mezi říšská knížata. Byl vychován na anglickém dvoře. Říšskou korunu získal právě s vydatným přispěním strýce a tak jeho smrt výrazně oslabila Otovu pozici a pozice Welfů vůbec.
 Již v březnu 1198 zvolila část knížat římským králem bratra Jindřicha VI., švábského vévodu Filipa. Do této mocenské partie tehdy vstoupila jedna z největších středověkých autorit, Lothar ze Segni jako Innocenc III. Od dob Řehoře VII. neusedl na svatopetrský stolec silnější papež. Narozdíl od svého slavného předchůdce však představoval vynikajícím způsobem vzdělaného právníka a mistra diplomacie. Absolvent Pařížské a Boloňské univerzity okamžitě využil situace a zdůvodnil a prosadil papežské právo aprobovat volbu římského císaře.
Kurie dala z pochopitelných důvodů přednost Welfovi a to vedlo v červnu 1198 ke znovuvytvoření někdejší štaufsko-kapetovské aliance.
Náhlý sklon Richarda I. jen nahrál Filipovi Švábskému. Pro Kapetovce to znamenalo částečné zkomplikování vztahů s kurií, zároveň si ale uvolnil ruce pro zápas s Anglií a schylovalo se k závěrečnému měření sil.
Richardův bratr Jan, soudobými kronikáři nazývaný Bezzemek, narážel na potíže od samých počátků své vlády. Jeho snaha prosadit nedělitelnost anjouovského impéria se střetla s dědickými nároky bretaňského vévody Arthura a začal tak v podstatě rodinná válka do které měl francouzký král opět příležitost zasáhnout. Přestože si Jan při vední boje nepočínal špatně, byl nucen před převahou svých nepřátel kapitulovat a 22. května 1200 podepsal mírovou smlouvu v Gouletu, která znamenala podstatnou redukci anjouovského impéria. Jan se kromě jiného zavázal splatit válečné reparace a nadále nepodporovat Otu Brunšvického.
Jan Bezzemek se ovšem dále zaplétal do sporu se svým synovcem a akvitánskou šlechtou a tak přišlo opět na řadu feudální právo. Filip II., z pozice suveréna a na základě četných stížností, povolal svého vazala ke královskému soudu, ke kterému se Jan přirozeně nedostavil a tak byl 28. dubna 1202 rozhodnutím tohoto orgánu zbaven všech území, která držel jako francouzská léna. 
Je trochu ironií osudu že nejtragičtější obětí nově vzniklé války se stal právě ten, na jehož obranu měla být vedena. Arthur z Bretaňe, uvězněný nejprve na Falaise, od zimy 1203 „nezvěstný“. Politicky motivovaná vražda, z níž byl Bezzemek vzápětí obviněn, dále jeho postavení zkomplikovala. Ocitl se najednou v podstatě sám a jistou, byť jen zdrženlivou, podporu mu prokazoval pouze Innocenc III., který se touto cestou neúspěšně snažil intervenovat v tomto sporu.
Kapetovec ale postupoval se vší razancí. V únoru 1204 padl Gaillard, symbol plantagenetské síly v Normandii a 24. července vstoupil Filip do Rouenu. Tím se vévodství a celá řada dosavadních anjouvských držav ocitla s konečnou platností ve francouzských rukách a mír, uzavřený v říjnu 1206, Filipovi dále přiznával veškerá území severně od Loiry. Anglii zůstala jen nevelká část Akvitánie jižně od Garony (Guyenne) a část Poitou.
Anglickému králi svitla naděje na počátku června 1208, kdy byl v Bamberku úkladně zavražděn Filip Švábský a Ota Brunšvický opět ovládl pole. Tehdy Ota za cenu těžkých ústupků dosáhl papežova souhlasu s císařskou korunovací a na podzim 1209 konečně uskutečnil svou italskou kízdu. Jeho pokus zmocnit se při této příležitosti i Sicilského království však narazil na tvrdý odpor kurie. Nad Otou byla vynesena klatba a Innocenc III. zahájil rozsáhlou diplomatickou ofenzivu, jejímž cílem bylo donutit Welfa k ústupu za Alpy. Tehdy nadešel čas smíru mezi Paříží a Římem a byly to francouzské prostředky, které pomohly v prosinci 1212 k prosazení sicilského krále a syna Jindřicha II. Fridricha na říšský trůn. Štaufský kandidát posléze podnikl odvážné tažení na sever a v září stanul v Kostnici.

Anjouovský despotismus, sklízející nyní jen neúspěchy, vyvolal v Anglii novou krizi. Tentokrát se proti Janovi postavila celá církev a část baronů, protestujících proti porušování westminsterského konkordátu i tradičních práv. Symbolem spolu se zase jednou stala otázka obsazování canterburského arcibiskupství a roku 1212 bylo království pohoroženo interdiktem. Oba Římem stíhaní panovníci se ještě více sblížili, na druhé straně pochopitelně vznikla velmi těsná spolupráce francouzského panovníka s kurií.
V květnu 1213 byl Filip II. připraven překročit La Manche a vojensky intervenovat na ostrově. Řím si ale takovouto porážku Anglie nepřál, neboť se obával přílišné moci Francie v případě Filipova vítězství. Innocenc usiloval o jiný cíl. Chtěl dosáhnout podrobení anglického panovníka ale s demonstrací podřízenosti světské moci v osobě francouzského krále. To, co se již podařilo v Říši, mělo být praktikováno i v tomto případě.
A tak byl do Anglie vyslán papežský legát Padolfo s úkolem s Janem vyjednávat a přimět ho k podrobení se papežské moci. Jan, nyní čelící nepřátelům na dvou frontách, si nemohl dovolit čelit takovým hrozbám, jakými byly vyobcování z křesťanské obce či vyvázání poddaných ze slibu věrnosti. Za daných poměrů mu tedy nezbylo než kapitulovat. Slíbil podřídit se papežovým požadavkům, odpřísáhl věrnost církvi a svěřil své království jako léno pod ochranu papežského stolce. Tím se dočasně stabilizovala i situace uvnitř země a překvapený Filip byl pouze informován, že násilný zásah již není nutný. Francie byla tedy využita jen jako prostředek k nátlaku a za dané situace se musela Innocencově politice podřídit.
Věčný rebel Jan Bezzemek si tak jen uvolnil ruce pro odvetu. Proti Filipovi se mu na svou stranu podařilo získat Otu Brunšvického, ale i bouloňského hraběte Renauda a tradičního francouzského rivala – hraběte Flanderského.
Když byl roku 1202 Balduin IX. korunován v Konstantinopoli a stal se vládcem Latinského císařství, zdálo se, že Kapetovci dovedou celou záležitost, k pro sebe zdárnému konci. Filipovi se podařilo převzít „ochranu“ Balduinových dcer a provdat starší z nich za syna portugalského krále Fernanda. Ale počáteční loyalita novopečeného hraběte se záhy změnila v otevřené nepřátelství, když Filip otálel s navrácením měst Aire a St. Omer. Již v dubnu 1213 Fernand odmítl podílet se na protianglických operacích. Na toto odepření poslušnosti odpověděl Filip intervencí ve Flandrech a hrabě po jistém váhání přešel na Janovu stranu.
Ve flanderském hrabství se následně vylodilo anglické vojsko, vedené královým nevlastním bratrem Williamem ze Salisbury, a na pomoc přispěchal i Renaud. Francouzský útok skončil stejně rychle jako začal. 30. května bylo u Dammu rozbito francouzské loďstvo a Filip se musel stáhnout mezi Cassel a Douai.
Spojenci nyní čekali na příchod Oty, jenž právem spatřoval v možné Filipově porážce zároveň rozhodující úder proti štaufskému rivalovi. V únoru 1214 se u La Rochelle vylodil Jan Bezzemek a zahájil postup na sever. Plán spojenců počítal se sevřením již tak mnohem slabších sil francouzského krále a jejich rozdrcením. Anglické vojsko překročilo Loiru a rychle postupovalo k Angres. Nedaleko odtud, u Roche-au-Maine se mu do cesty postavil Filipův syn Ludvík. Angličané se překvapivě ani nepokusili o bitvu a 2. července se dali na rychlý ústup: o čtrnáct dní později byl Jan opět v místě původního vylodění. Jeho osud nyní v podstatě spočíval v úspěchu či neúspěchu severní koalice.
Tu konečně v posledních červencových dnech posílil příchod exkomunikovaného císaře. Několik dní pak obě hotovosti manévrovali mezi Tournai a Lille. Až 27. července se Ota odhodlal k rozhodujícímu útoku. Vybral si kritický moment, kdy francouzské vojsko překračovalo u Bouvines říčku Marcq, a přední část, tvořená oddíly městských komun, se od jádra Filipových vojsk poněkud vzdálila. Francouzský zadní voj však prvnímu náporu odolal a poskytl tak králi dostatek času ke zformování armády ke skutečnému boji. Chladnokrevnost a rozvaha, s níž Kapetovec tyto kritické momenty přestál, se stala legendární a již soudobí kronikáři přiřkli svému hrdinovi řadu proslovů, které měli povzbudit jeho spolubojovníky.
Lze uvést dva příklady, které i výmluvně dokumentují, jakou silou na počátku 13. století již působilo královské charisma a jak současně odráželo i jakýsi dvojaký charakter francouzské monarchie. Podle představ Filipa Mousketa se král obrátil na rytíře se slovy:
 „Pánové, já nejsem jen člověk, ale král Francie, braňte mne neochvějně, neboť tak učiníte zadobře a neztratíte nic.“ Mnich Richer ze Senonais však viděl Filipovu pozici přece jen jinak: „Vidíte že nesu královskou korunu, a přesto jsem člověk jako každý z vás. Když vy mi ji nosit nepomůžete, neunesu její váhu.“
Situace byla kritická. Komuny, tradičně pod praporem sv. Denise, sotva stačily zaujmout místo v sestavě když Ota zahájil útok. Unavené oddíly nebyly sto udržet úder elitní saské jízdy a jádro francouzského vojska se dostalo pod silný tlak. Do nebezpečí na krátkou dobu dokonce upadl i sám král, který ztratil svého koně a musel po jistou dobu bojovat jako pěší.

Ani levé křídlo nebylo dlouho schopné získat převahu nad Salisburym a především do poslední chvíle vzdorujícím Renaudem. A tak rozhodnutí přišlo od francouzského pravého křídla, takticky řízeného biskupem Guerinem. Ten správně pochopil, že zde se rozhoduje o osudu bitvy a že případný neúspěch jedné či druhé strany tu bude mít okamžitě za následek i její krajně nevýhodné postavení. Nařídil proto vést s mimořádnou tvrdostí útok champagneské a burgundské jízdy na flanderské pozice. Fernand skutečně nedokázal vzdorovat a řady jeho spolubojovníků se rychle rozpadly. Francouzský tlak se poté obrátil na císařský střed a Otovi hrozilo, že bude vytlačen do nedalekých bažin, lemujících tok Marcqu. Spěšně proto bojiště opustil, což byl pravděpodobně rozhodující faktor a francouzské vítězství pak bylo již jen otázkou času.
Bitva u Bouvines rozhodla léta se vlekoucí zápas mezi Francií a Anglií. Zápas o to kdo se stane nejvýznamnější západoevropskou či dokonce celoevropskou mocností. Mír uzavřený 18. září 1214 v Chinonu jen potvrdil, že anjouovské impérium je již minulostí. Obě království tak samostatně nastoupila cestu k budování národních států. Pro Francii vítězství znamenalo i počátek nového mýtu, který již překonal meze sakralizované dynastie a stal se prvkem, „od něhož začal historie Francie. Franský lid, s nímž se Francouzi ztotožnili, tu ovládl území, které mu navěky svěřil Bůh.“ (Richer ze Senois)
Bitva se stala symbolickým mezníkem evropských dějin. Byl učiněn konec Welfskému císařství a Fridrichovi II. nestála již v cestě do říše žádná významnější překážka. V této souvislosti se za vítěze mohl považovat i Innocenc III., chystající právě čtvrtý lateránský koncil, kde měl být triumf církevního universalismu definitivně zpečetěn. U Bouvines však Francie, bojující v podstatě i pro zájmy Říma, zvítězila především sama pro sebe. Bitva u řeky Marcq tak předznamenávala skutečnost, že mocenská centra v Evropě se začala posouvat směrem k západu. Budoucnost již neměla patřit universalistickým mocnostem, křesťanský svět naopak směřoval k daleko plastičtějšímu uspořádání.  


GEORGES DUBY (1919-1996)
Významná osobnost západoevropské medialistiky, autor patřící mezi pilíře světového dějepisectví. Žák Marca Blocha a jeden z nejvýznamějších představitelů francouzské historické školy Annales, představitel tzv. nového uvažování o dějinách.
Narodil se v Paříži  roku 1919 v rodině chudého řemeslníka. V roce 1937 se zapsal na lyonskou univerzitu., kde, jak sám přiznával, ho více než historie přitahovalo studium geografie. Tato vášeň ho zřejmě provázela celým životem soudě podle jeho geografického přístupu k historii, patrného z mnohých jeho děl, zejména pak z jeho doktorské práce  La Société aux XI et XII siécles dans la région maconnaise, které zpracovával právě pro Lyonský region.
Roku 1942 dokončil Vysokou školu a stal se nakrátko učitelem literatury. Vystřídal několik škol i míst, aby se na počátku 50.let usadil se svými dětmi a ženou Andrée v Aix-en-Provence. Právě zde zanedlouho založil  spolek historiků zabývajících se středověkem, který se záhy ukázal být velmi kvalitním a jeho pověst také velmi rychle pronikla za hranice Francie a to byla doba, kdy začala Dubyho hvězda strmě stoupat. 
Roku 1970 byl jmenován vedoucím Ústavu pro dějiny středověké společnosti na prestižní Collége de France a v této funkci setrval až do roku 1992.
Zemřel 3. prosince 1996 ve svém domku v Provence.
Geografie mladému Dubymu, podobně jako třeba Braudelovi, odhalila zcela nový způsob historického myšlení.
Mužem, který Dubyho přivábil ke středověku byl Jean Déniau, přítel Marca Blocha a profesor na univerzitě v Lyonu, který psal na přelomu 30. a 40. let práci o Lyonu v 15. století.. velký vliv měl na Dubyho i lyonský profesor geografie André Allix, jenž své články publikoval i v časopise Annales d´Histoire Économique et Sociale, založeném již dříve zmíněným Marcem Blochem a Lucienem Fevbrem.
Duby se nejprve téměř výhradně věnoval hospodářským dějinám raně a vrcholně středověkého venkova. Během 50. a 60. let svůj zájem o sociální dějiny neustále prohluboval a jeho vynikající práce z této doby byly otištěny v mnohých významných sbornících (Seigneurs et Paysans. Hommes et structures du Moyen Age II 1979). Stále více směřoval k vytvoření syntézy, v níž chtěl předložit ucelenou koncepci vývoje západoevropského venkova v období středověku. Z této snahy vznikly dvě velké práce publikované v roce 1962 resp. v roce 1973.
Na konci 60 .let dochází v Dubyho názorech na odkrývání středověkého světa k určitému posunu a společně s Jacquesem Le Goffem začíná prosazovat zcela nový způsob pojímání dějin mentalit. Tehdy se Duby výrazně odpoutává od hospodářských dějin a obrací svou pozornost především ke studiu ideologií a kulturních a sociálních aspektů ve středověkých dějinách. Zároveň ale nechce ze svého líčení vyjmout politické dějiny a líčení událostí a snaží se najít jakýsi kompromis mezi svým originálním náhledem na historii a popisnou pozitivistickou historiografií. Nachází jej v narativních dějinách a tehdy (1973) vydává jedno ze svých nejvýznamnějších děl Neděle u Bouvines (Le dimanche de Bouvines).
V této knize se ale nesoustředí, jak by se mohlo zdát, na prosté vylíčení důvodů, průběhu či důsledků bitvy. Pokusil se nahlédnout na bitvu jako na jakýsi model, na kterém by mohl demonstrovat charakter středověké společnosti, vystihnout obraz rytířské kultury, popsat sociologii středověké války.
Podrobným výzkumem došel k závěru, že bitva u Bouvines probíhala podle jistých pevných ritualizovaných pravidel, která se na křesťanském západě vytvořila během 11. a 12. století.
V první části knihy se snažil zachytit svět, který skutečně existoval, v další části ho naopak zajímalo, jak se tento svět jevil, jak ho vnímali a reflektovali soudobí pozorovatelé-především pak kronikáři a trubadúři. Základní pramen, který pro tento účel použil je kronika Viléma Bretaňského, jenž bitvu líčí jako velkolepou rituální hru, jako „nejskvělejší turnaj, který kdy Francie zažila.“ Zdůrazňuje též téměř mýtický charakter celé události a zabývá se rituálním charakterem bitvy, který jak Vilém, tak jeho následovníci zdůrazňovali. Na základě rozboru jednotlivých aktérů děje se Duby též pokouší vystihnout způsob myšlení, jednání a vůbec skupinovou mentalitu počátku 13. století.
Dubyho dílo je velmi podařenou a zajímavou kombinací dějin politických s dějinami ideologií a sociálními dějinami a tak je Neděle u Bouvines , dílo ve kterém lze najít otázku sociologie středověké války, stejně jako pojednání o fenoménu rytířské kultury či morálku a středověkou politickou ideologii, základním dílem evropské historiografie.
Dubyho přínos do způsobu zkoumání středověkých dějin je fakt, že chápe historii jako celek a snaží se postihnout všechny části či faktory, které byly vedle politických dějin mnohdy opomíjeny. Nalezl způsob jak vytvořit obraz dějin jako celku.
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