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ÚVOD

Na  úvod  mé  seminární   práce,  která   bude  pojednávat 
o francouzském králi je třeba připomenout některá důležitá fakta  o historii tohoto státu. Francie vznikla rozpadem Franské říše Verdunskou smlouvou v roce 843. Až do roku 987 zde vládne dynastie Karlovců. Poté ji vystřídá rod, který dal své zemi 14 králů: Hugo Kapet (987-996), Robert (996-1031), Jindřich I. (1031-1060), Filip I. (1060-1108), Ludvík VI. (1108-1137), Ludvík VII. (1137-1180), Filip II. August (1180-1223), Ludvík VIII. (1223-1226), Ludvík IX. Svatý (1226-1270),      Filip III. (1270-1285), Filip IV. Sličný (1285-1314),       Ludvík X. (1314-1316), Filip V. (1316-1322) a Karel VI. (1322-1328). Kapetovci jsou   třetí   dynastií   na   francouzském    trůně.   Vládli od roku 987, kdy byl zakladatel rodu Hugo Kapet korunován na krále roztříštěné Francie, až do roku 1328, kdy vymřeli v přímém potomstvu. Pak následovaly pobočné větve tohoto rodu: Valois, dynastie Orleánská a Bourbonové. 
Období prvních Kapetovců bylo velmi problematické. Francie se rozpadala na jednotlivá hrabství a vévodství, velcí feudálové se podřizují králi jen formálně a jejich léna jsou často větší než královský majetek. Panovníci hledají oporu v církvi, ale marně. Tehdy ještě neplatil celibát a duchovní se chovali jako šlechta. Také postavení klášterů bylo jiné – nepodléhaly přímo papeži. Kláštery proto usilují o samostatné postavení  ve společnosti, usilují o vytváření soustav klášterů podřízených přímo papeži. Nejvýznamnějším klášterem, kde vzniklo reformní hnutí usilující o mravní čistotu kněžského života, byl Cluny. Kapetovci se prakticky opírají o města a o své dřívější domény a o oblasti, jichž se jim dostalo po Karlovcích – Paříž, Orleáns, okolí Remeše a Laonu.
V 11. století ohrožovaly Francii normanské nájezdy, které byly odraženy  s pomocí hraběte flanderského, hrabaty z Anjou a Maine a vevodou aquitánským.
Druhá polovina 11. století přinesla velký rozmach městského života a s ním i spojený rozvoj listin udělující práva a svobody tzv. chartes de franchises. Pro 12. století je charakteristickým znakem vznik komun, které zaručovaly vojenskou ochranu. Francouzští králové brzy pochopili, že mohou využít sílu komun ve svůj prospěch. Mistrem  v získávání těchto spojenců je Filip II. August. A právě tady úzký přehled končí, poněvadž francouzským králem, kterého mám zpracovat je       Filip II. August.




FILIPOVA EXPANZE

Filip je synem a nástupcem Ludvíka VII. a Alix ze Champagne. Narodil se 21. 9. 1165 je tedy ve znamení Panny. Podle příruček o znameních zvěrokruhu jsou zrozenci v Panně posedlí touhou po pravdě, nezávislé na subjektivních pocitech. Obzvláště jsou jim blízké věčné otázky života – odkud a kam,  jak a proč. Chtějí ovládat své city a držet pevně v rukou události života. Byl Filip ve svém soukromém životě opravdu takový jaký by podle astronomických parametrů měl být? O tom se snad nikde nepíše,  protože  mé hledání nenacházelo výsledků. Píše se jen o Filipovi jako o moderním a energickém panovníkovi prudké a sobecké povahy, dobrém organizátorovi a diplomatovi s rozježenými vlasy. Jeho ideálem nebyl rytíř, nýbrž trpělivý a prohnaný politik, který se rád napije a dobře nají.         K  velmožům byl tvrdý, ale dokázal si získat drobný lid.
Během svého života byl Filip třikrát ženatý. Jeho první manželkou se stala třináctiletá Isabella Hennegavská. Filip  po smrti své choti v roce 1189 pojal za manželku Ingeburdu Dánskou, kterou však ihned po svatbě zapudil. Bez ohledu     na církev si rychle vzal jinou ženu – Anežku Meranskou.      Na tento cizoložný svazek francouzští biskupové přistoupili, ale papež jej odsoudil a postihl krále nejhoršími sankcemi. Uvalil interdikt na celou Francii. Král však neustoupil. Teprve v roce 1214, třináct let po Anežčině smrti, se vrátila Ingeburda ke dvoru.
	Od dob Huga Kapeta všichni francouzští králové vládli ještě za svého života společně s vlastním synem, který se po otcově smrti bez potíží ujal trůnu. U Filipa, šestého kapetovského panovníka v mužské linii, to nebylo jinak. 1. 11. 1179 byl korunován v Remeši na francouzského krále a funkci vládce vykonával fakticky již před smrtí svého dlouhodobě nemocného otce. Když otec 18. 9. 1180 zemřel, bylo mu necelých 15 let.
	Na počátku své vlády se musel vypořádat s vlastní šlechtou Tvořila ji koalice vlámských, flanderských a  champagneských feudálů., která využila jeho nezletilosti k útoku na královskou doménu. Boj proti nim byl ovšem úporný. Vojsko spojenců ohrožovalo samotné jádro Francie – Paříž a Orleáns. Teprve roku 1185 se podařilo Filipovi dosáhnout převahy a to počtem vojsk Soudobí kronikáři mluví až o 2000 rytířích a o 140 tisících pěšáků. Tyto údaje jsou samozřejmě pouze odhadem.      a zradou jednoho z hlavních spojenců. Filip dobyl Vermandois   a Amiens a champagneská hrabata byla podřízena králi.	
	Filip vydal edikty na kejklíře, herce, fraškáře, na rouhače a kacíře, které posílal přímo na hranici. V dubnu roku 1182 vypověděl z Francie Židy a zabavil jejich nemovitý a movitý majetek.
	Proti anglickým Plantagenetovcům mu pomohla nevraživost církve, která Jindřichu II. Plantagenetovi Vládl v Anglii v letech 1154-1189.  Vlastnil také rozsáhlý majetek na západním pobřeží Francie v lenní závislosti na francouzském králi. nemohla zapomenout vraždu canterburského  arcibiskupa Tomáše Becketa Prosazoval názor, že církev by měla být rozhodujícím činitelem ve státě a že kněží mají učit budoucí krále a všechna knížata. Jindřichovi se to však nelíbilo, poněvadž církevní činitelé jsou instruováni papežem bez vědomí panovníka., a rodinné spory mezi Jindřichem a jeho syny Richardem Lví Srdce a Janem Bezzemek. Kdyby byli bývali jednotní, museli by zvítězit. Místo toho však Filipu Augustovi nerozvážně dovolili, aby poštval syny proti otci a potom i bratry proti bratrům. S Richardem, který Jindřicha vystřídal, udržoval zpočátku dobré vztahy. Vydali se společně na křížovou výpravu, ale poté se nepohodli. Filip se cestou zpět pustil do dobývání Richardových území. Měl štěstí, že po Richardově smrti roku 1199 získal protivníka v Janu Bezzemkovi - šílenci, kterého bylo možné obvinit z několika vražd Za vraždu Janova synovce Artura  Bretonského,  byl předvolán před soud. Jan se však nedostavil, tím porušil lenní věrnost a závazky a proto mu mohla býti francouzská léna odebrána., a proto vyhlásil konfiskaci jeho majetků. Feudální zákon mu tak nahrál, že téměř bez boje získal Normandii, Maine, Bretonsko, Anjou, Tourrainsko a Poitou. 
Nebezpečí však nebylo zažehnáno. Nepřátelé francouzského krále se spojili: ve Flandrech Flandry patřily k nejrozvinutějším oblastem Evropy. Uvádí se, že flanderská města obchodovala s východní Evropou a dokonce i s Čínou. Ale nejvíce byla obchodně závislá na Anglii, odkud se dovážela vlna potřebná pro textilní výrobu. Z tohoto důvodu si  nemohla dovolit roztržku s Anglií a anglický král se mohl na flanderského hraběte spolehnout jako na spojence. se sešli anglický král (Jan Bezzemek), německý  císař z rodu Welfů (Ota IV. Brunšvický), flanderský hrabě Balduin IX. Filip našel oporu u severofrancouzských městských komun, u papeže Inocence III. Jeden z nejslavnějších papežů. V úřadu papeže byl v letech 1198-1216. Zasahoval do vztahů křesťanských říší té doby. Stal se poručníkem Fridricha Sicilského. Inocenc vynesl nad Anglií interdikt a dal krále Jana Bezzemka do klatby, poněvadž nechtěl uznat zvoleného canterburského arcibiskupa. Jan nevidouc jiného řešení se podrobil a prohlásil Anglii a Irsko za papežské léno.  a u Hohenstaufa Fridricha Sicilského Po smrti svého otce císaře Jindřicha VI. měl být jeho nástupcem, ale za německého krále byl zvolen Ota Brunšvický.. Plány německého císaře byly obrovské - podle tehdejšího kronikáře Viléma Bretaňského Kronika Viléma Bretaňského poskytuje zprávu o vítězné bitvě u Bouvines, které se zúčastnil po boku svého krále. Svůj příběh pojal jako přímé pokračování Rigordovy kroniky. Sepsal celé dějiny Filipovy vlády. Vilém nelíčí nic jiného než bitvy.  slíbil svým spojencům vládu nad jednotlivými částmi Francie. K rozhodnému střetnutí mělo dojít 27. 7. 1214 na planině      u Bouvines. Situace vypadala pro francouzského krále nepříznivě. V rozhodujícím okamžiku přispěchali Filipovi na pomoc měšťané z Amiensu, Beauvais, Compiegne a Arrasu. Tak se podařilo nejen zajmout na 13 let hraběte flanderského, nýbrž také donutit císaře ke kapitulaci. Francie samozřejmě přivítala vítězství s mimořádnou radostí. Všude se tančilo a kněží zpívali oslavné hymny. Vítězství přineslo i přímý prospěch Fridrichu Sicilskému, neboť teprve po této bitvě se mohl uchytit v Porýní a získat vliv v Lotrinsku.
Výsledek bitvy u Bouvines posílil přirozeně Filipovo sebevědomí a nyní se znovu začíná zabývat plánem zmocnit se Anglie a to i přesto, že se Jan Bezzemek mohl opřít o autoritu papeže Inocence III. Po smrti anglického krále chtěl Filip, aby se  na uvolněný trůn dostal jeho syn Ludvík, jenž se skutečně v Anglii vylodil a zmocnil se její východní části. Papež zorganizoval proti Ludvíkovi svatou válku, ve které byl poražen.
Filip dovršil řadu administrativních a správních změn. Rozšířil zastoupení měšťanů v královské kurii. Intenzivně se začíná studovat římské právo. Římské právo pomohlo omezit zvykové právo lenní a hlavně potvrdilo státní suverenitu. 
Dalším rozhodným krokem k centralizaci bylo zavedení funkce bailliů Správci krajů. v severní části Francie a senešalků v jižní části. Tím měl být sjednán pořádek v záležitostech vnitřní správy    a omezena moc prevotů Prevoti se starali o správu v královských doménách - vybírání daní, moc soudní a vojenská. Královi musí odevzdávat určitou sumu, zbytek si mohli ponechat. Samozřejmě, že měli  zájem na zvyšování těchto dávek. Nyní mají pouze funkci správců okresů podřízeni bailliům.. Bailliové jsou jmenováni a placeni přímo králem a také jsou mu přímo odpovědni. Třikrát do roka se museli dostavit do Paříže, aby zde informovali o    záležitostech svých krajů a předložili účty. Území Francie je nyní rozděleno na kraje a na okresy. 
Funkci královských pokladníků vykonávali pro Filipa templáři, válečničtí a bankéřští mniši. 
Francie za vlády Filipa II. Augusta se stává silným       a centralizovaným státem, kde se k původní kapetovské doméně připojila Normandie, Maine, Anjou, Touraine, část Poitou, Bretaň, Saintonge, na severu Artois Artois Filipovi připadlo jako věno jeho manželky Isabelly., Amiens a Vermandois. Království má nyní otevřený přístup k Atlantiku.


TŘETÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA DO SVATÉ ZEMĚ

V roce 1190 se vydal Filip až do Svaté Země v naději, že osvobodí Boží hrob, který nevěřící znovu dobyli.
Francouzský král Filip a anglický král Richard měli v úmyslu vyrazit společně roku 1189, ale těsně před začátkem výpravy zemřela francouzská královna. Státní smutek oddálil přípravy až do podzimního období a protože by bylo nerozvážné vydat se na cestu v zimě, vyrazili až 4. 7. 1190. Tito dva spojenci byli osobně velice rozdílní. Králi Filipovi bylo tehdy 25 let. Nikdy se pořádně nenaučil jezdit na koni, o svatou válku se nikdy moc nezajímal a přihlásil se k ní jen proto, že to od něho očekávali vazalové. Naproti tomu Richard Lví srdce byl ve svých třiatřiceti letech neslavnějším rytířem v celém křesťanském světě, byl nepřemožitelný na bojišti, ale také výborný stratég. Věci svaté války byl tak oddán, že zanedbával své království a obral své poddané o majetek, jen aby mohl přivést silné vojsko. Richard byl také podezírán, že je homosexuál. Usuzuje se dle toho, že raději vyhledával společnost mladých mužů než krásných žen. V diplomacii nevynikal. Filip ho pokaždé přelstil. Filip dorazil se svým loďstvem do Malé Asie skrz Středozemní moře. Richard, který byl náchylný k mořské nemoci, se rozhodl raději pro jízdu Itálií. 
Filipovi se Jeruzalém dobýt nepodařilo. Během obléhání Akkonu, kde přišel o zdraví, se opět nepohodl s Richardem. Následujícího podzimu opustil křižácké vojsko, táhnul přes Itálii, Řím a Milán. Vrátil se s vypíchnutým okem, zuřivější     a úzkostnější než byl před svým odchodem.
Anglický král Richard Lví Srdce pokračoval v tažení na Jeruzalém. Utkal se Saladinem Sultán, který se roku 1187 zmocnil Jeruzaléma., kterého v bitvě u Arsufu        7. 9.  1191 porazil a zničil tak mýtus o neporanitelnosti Saladina. Saladin si však i  po porážce  uchoval  natolik  silné   
vojsko, že mohl zabránit Richardovi dobýt Jeruzalém. Richard obsadil pobřeží. Když po několika měsíčních šarvátek bylo jasné, že žádné ze stran se nepodaří dosáhnout rozhodujícího vítězství, začalo se vyjednání o mír. Křižákům zůstalo dobyté pobřeží a bylo jim umožněno svobodně pořádat poutě do Jeruzaléma.

VÁLKA PROTI KACÍŘŮM

K nepochybným úspěchům francouzského království v době Filipa II. Augusta je nutno přičíst i jeho proniknutí do jižní Francie, kde docházelo k silnému rozvoji literární kultury, ale i k vytváření katarského hnutí – albigenští.
První zmínky o katarech pocházejí ze 60. let 11. století. Oblast Toulouse, Albi a Béziers se postupně stávají centry katarského hnutí hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií v duchu manichejskodualistického učení Učení založené ve 3. století n. l. Babyloňanem Manim, který považoval   za základ světa boj světla a tmy na principech dobra a zla.. Papež si stále více uvědomoval, že se mu nepodaří zviklat katarská hnutí bez přispění světské moci. Inocenc III. se tedy obrátil na Filipa s požadavkem křižácké výpravy.     To však Filip omítl, protože v té době vedl přímý zásahu proti anglickému králi. 
Roku 1208 albigenští zavraždili papežského legáta Petra z Castanelu, což se stalo záminkou k vyhlášení křížové války proti této kacířské sektě v Languedocu a jejímu hlavnímu ochránci toulouskému hraběti Raimundu VI. Vyhlásil ji papež, jenž zprvu váhal. Pod vedením papežského legáta Zplnomocněný papežský velvyslanec. Arnolda Amalricha a Šimona z Montfortu se celé tažení zvrhlo. Spojení náboženských a politických cílů, stejně jako fanatismus vedly k úplnému zneuctění původních plánů. Zcela vyhladit albigenské se jim však nepodařilo.
Za krutosti této křížové výpravy, na níž monarchie vydělala, tak nesla odpovědnost církev.


	
	

PAŘÍŽ

	Panovníci chtěli mít své sídelní město nejkrásnější a proto hlavní pozornost věnovali výstavbě klášterů a kostelů. Také Filip za své vlády pokračoval ve stavbě chrámu Matky Boží (Notre Dame), který stojí na místě, jenž již přes 2000 let slouží náboženským kultům. Původně zde stála gallo-římská svatyně, později raně křesťanská bazilika a románský kostel. Pařížský biskup Maurice ze Sully se rozhodl vybudovat katedrálu hodnou významu města. Stavba začala roku 1163 a podle původních plánů byla z největší části dokončena kolem roku 1345. Ještě     před dokončením se stala místem důležitých náboženských a politických událostí. V roce 1190 byly postaveny nové hradby. Filip nechal k ochraně Paříže vybudovat pevnost Louvre. Její zbytky jsou dnes viditelné pod Cour Carreé V překladu Cour Carreé znamená čtvercový dvůr. Pod tímto nádvořím jsou středověké vykopávky, kde jsou zachovány původní základy věží a opěrný pilíř padacího mostu.. Tato středověká pevnost sloužila k ochraně královského pokladu, archivu       a zbrojnice. Louvre v podobě, jakou má dnes, se stavěl       od 16. do 19. století, jeho dějiny jsou však mnohem starší.  Se stavbou se začalo kolem roku 1200. První doloženou stavbou byla 32 m vysoká pevnostní věž – donjon. K ní přibyla velmi rychle budova s menšími věžemi. Přibližně ve stejnou dobu byla na protějším břehu řeky postavená věž zvaná Nestle. Mezi oběma pevnostními objekty byl v noci natahován řetěz, který uzavíral průjezd lodím po řece. Pravdivost tohoto prapůvodu Louvru potvrzuje i samotné pojmenování, neboť podle jazykovědců je slovo Louvre odvozeno od slova Lower, což znamená hrad nebo pevnost.	Středem města, Cité, se stal královský palác (dnes Justiční palác). Naproti Cité na pravém břehu řeky vznikalo město Paříž jako středisko obchodu, na levém břehu pak Latinská čtvrť, sídlo studentů university.
Filip založil policii a královskou stráž, kterou tvořilo     20 strážníků na koni a 40 pěších.
ZÁVĚR

	Filip II. August zemřel 14. července 1223 na hradě Mantes. Titul francouzského krále přešel na jeho syna Ludvíka VIII.
Filip je pohřben v opatství Saint-Denis. V kryptě tohoto kláštera jsou seřazeny sarkofágy Dagoberta, Pipina Krátkého, císaře Karla, Huga Kapeta a téměř všech francouzských králů a jejich druhorozených synů, kteří nebyli pomazáni. Více než o Remeš, město královských korunovací a křtů, se královská moc opírala o tyto hrobky. 
	Král obdržel přízvisko August Z latinského slova vznešený. od kronikáře Rigorda, který chtěl tímto oslavit toho, jenž zvětšil území koruny o trojnásobek. Toto jméno má však ještě hlubší smysl. Chce tím také vyjádřit nárok na císařskou hodnost a odvolává se            na G. J. Caesara.
	Na počátku Filipovy vlády jsme svědky velkého rozvoje písemnictví. Panovníci na Západě si stále více uvědomují důležitost psané kultury, která zajišťuje společenskou prestiž a může posloužit i jako zbraň v soupeření. V letech 1185-1204 bylo v opatství Saint-Denis sepsáno dílo nazvané Dějiny franských králů. Autorem je pravděpodobně právě Rigord, který pochází z jihu Francie. Sepisoval příběhy panovníka Filipa a první verzi díla pojmenoval Gesta Philippi Augusti.
	Samozřejmě, že má práce nemůže obsáhnout všechny skutky dobré či špatné Filipovy vlády, ale snažila jsem se zmínit    ty nejdůležitější dle mého subjektivního dojmu. 
	Kdybych měla stručně shrnout Filipovu vládu, asi bych    ji vyjádřila těmito slovy. Snad každý panovník chce pro svou zemi to nejlepší. Koná na základě svého svědomí a na svou zodpovědnost. Časem se určitě najdou lepší řešení svízelných situací, ale po bitvě je každý generálem.
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