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Abstrakt: 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou legitimity a právoplatnosti v pozdně středověké 

Anglii a Francii. Cílem je odpovědět na otázku, zda byli Eduard IV. a Karel VII. pro své 

poddané legitimními panovníky. A to, na základě analýzy a následné komparace vybraných, 

dobových francouzských a anglických pramenů. Práce tak přináší odlišný náhled na 

královskou moc a královský úřad jako takový. Přibližuje možné nejasnosti či rozporuplnosti 

spojené s tímto tématem stejně jako prezentuje hlubší náhled na tradici, zvyky a zásady, které 

ho doprovází. To vše je zasazeno do historického kontextu obou království nacházející se ve 

vleklých válečných konfliktech a neustále se měnící politické situaci. Závěr a s ním spojená 

komparace potvrzuje legitimitu obou panovníkům s ohledem na jejich genealogické i právní 

nároky, stejně jako skrz podporu lidu, které se jim dostávalo. Právě rozdílnosti ale i 

podobnosti objevující se v obou případech nabízejí zajímavý pohled na celé téma a 

představují široké spektrum možností, jak je možné ho uchopit, a tak i lépe pochopit  
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 Karel VII., Eduard IV., královská moc, legitimita, smlouva z Troyes, Války růží, tzv. Stoletá 

válka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Abstract: 

 

This diploma thesis is exploring the topic of legitimacy and legality of the royal power in the 

late English and French Middle Ages. Specifically, it answers the question whether Edward 

IV and Charles VII were legitimate kings for their respective subjects, based on analysis and 

comparison of selected contemporaneous English and French sources. This thesis presents 

different points of view on the royal power and the royal office according to the medieval 

authors. It describes the often ambiguous and contradictory opinions on this issue as well as 

provides a deeper look at the traditions and customs surrounding it. This analysis is presented 

against the historical backdrop of prolonged armed conflicts and political changes in both 

kingdoms. The differences between the legal and political situation of Charles VII and 

Edward IV suggest a wide range of possible interpretations. This thesis, based on the critical 

analysis and comparison of the relevant historical sources, advocates the view supporting the 

legitimacy of both kings, based on their respective genealogical and legal claims as well as on 

the support granted by their subjects. 
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1. Úvod 

 

 

Tato diplomová práce metodou analýzy a následné komparace odpoví na otázku, zda, 

podle vybraných autorů, byli Karel VII. a Eduard IV. legitimními a právoplatnými vládci pro 

své poddané. Důvodů, proč byli ke komparaci vybráni právě oni, je hned několik: 

nejzásadnější pro mé rozhodnutí byla jejich podobnost ale zároveň i odlišnost. Žili a vládli až 

na rozdíl několika let ve stejné době, panovali dvěma největším královstvím tehdejší Evropy a 

oba lze označit za vítěze války. Eduard IV. se stal králem po svém triumfu na bitevním poli 

ale bez jasného následnického práva, které by zdědil po otci, zatímco Karel VII. nastupoval 

jako jediný žijící syn předešlého krále, ačkoli byl pro svůj úřad vychováván, přesto byl 

vyděděn a měl být nahrazen králem anglickým. Oba panovníci stáli před rozdílnými problémy 

a každý se se svou situací vyrovnal po svém. Přesto je spojoval stejný cíl, udržet se na trůně a 

potvrdit svou právoplatnost, ať už jí měli dosáhnout jakoukoliv cestou. Byli dobrými stratégy, 

oslavovanými válečnými vítězi, prezentovali se jako zbožní muži milující svůj křesťanský lid, 

zajistili království právoplatného mužského dědice, získali si oblibu svých poddaných, a 

přesto právě jim měl být jejich trůn odepřen a legitimita byla zpochybňována. Svými 

současníky byli označováni za tyrany, bastardy, neprávoplatné vládce, uzurpátory, trýznitele 

svého lidu a nehodné koruny. A tato specifičnost jejich silné až existenční potřeby prokázat 

svou legitimitu a právoplatnost se stala hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla komparovat 

tyto dva panovníky. Historie nám již ukázala, že jejich boj byl nakonec vítězný a oba si 

dokázali místo na trůně upevnit dostatečně na to, aby svou vládu po vlastním nenásilném 

skonu předali svým potomkům. Je to ale k prokázání vlastní legitimity dostačující?  

 Celá komparace těchto dvou významných králů pozdního středověku, bude založena 

na analýze třech základních aspektech legitimity. Prvním hlediskem jsou genealogické a 

právní nároky, tedy nejen vhodnost předků, legendární původ dynastie, zda byla dodržena 

dynastická kontinuita ale hlavně, zda byl daný panovník opravdu nejvhodnějším nástupcem 

původní královské linii. A nakonec i, zda sám dokázal zabezpečit pokračování vlastního rodu. 

Druhým kritériem je síla moci a podpory daného panovníka jak u šlechty, církve, 

zahraničních vládců tak i u prostého lidu, jak to dokládají dobové prameny. Třetím bodem je 

symbolika, která by měla přiblížit, jak byli panovníci úspěšní v propagaci vlastní osoby, ve 

využívání svatých i jiných symbolů a jestli naplňovali klasický obraz ideálních králů své 

doby. Po těchto třech hlavních bodech bude následovat jejich vyhodnocení, které by mělo 
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odpovědět na hlavní otázku položenou v prvním odstavci úvodu: byli Eduard IV. Anglický a 

Karel VII. Francouzský opravdu vnímáni jako právoplatní král či nikoliv? Samotné 

vyhodnocení bude následně podrobeno komparaci, aby mohly být prezentovány i rozdíly 

v chápání této problematiky na anglické a francouzské půdě.    

 K oběma králům bylo vybráno po třech dobových pramenech anglické a francouzské 

provenience. Prameny byly zvoleny tak, aby jejich autoři byli současníky nebo vzdáleni 

maximálně jednu generaci od vybraných panovníků. Odpověď na hlavní otázku chceme 

získat výhradně od jejich poddaných a z toho důvodu bude analýza probíhat se zaměřením se 

na pouze anglické autory píšící o anglických dějinách v případě Eduarda IV. a výhradně 

francouzské autory zabývající se francouzskou historií u Karla VII. Poměrně problematicky 

zařaditelné burgundské historiky a kronikáře v této práci opomineme, byť je jejich pramenná 

základna bohatá a významná a relevance jejich zapojení by byla dozajista přínosná, nechala 

bych ji ale jako možnost v případě vypracovávání rozsáhlejší práce.  

 

1.1 Představení pramenů a literatury: Francie1 

 

K získání informací a poznatků o životě a vládě Karla VII. krále francouzského 

království v letech 1422–1461 jsem zvolila též tři dobová díla: Chronique de Charles VII, roi 

de France autora Jeana Chartiera2, Histoire de Charles VII od Thomase Basina a nejmladší 

dílo od Nicole Gillese Les très elegantes et copieuses annales des très preux, très nobles, très 

chretiens et excellents moderateurs des belliqueuses Gaules. Depuis la triste desolation de la 

très sainte et fameuse cité de Troie jusques au regne du très vertueux roi Francois a présent 

régnant : compilées par feu très eloquant et noble historiographe en son vivant judiciaire et 

secretaire du Roi controleur de son trésor Maître Nicole Gille, jusqu'au temps du très prudent 

et victorieux Roi Louis douzième. Et depuis additionnées selon les modernes historiens 

nouvellement revues et corrigées outre les précédentes impressions.3    

 První jmenovaný Jean Chartier narozený někdy mezi lety 1385/90 v Bayeux byl 

 
1 Všechny životopisné a faktografické údaje byly čerpány z úvodů edic, každého z uvedených pramenů.  
2 CHARTIER J. Chronique de Charles VII, roi de France, Nouvelle édition, Paris 1858. 
3 GILLES N., Les très elegantes et copieuses annales des très preux, très nobles, très chretiens et excellents 

moderateurs des belliqueuses Gaules. Depuis la triste desolation de la très sainte et fameuse cite de Troie 

jusques au regne du très vertueux roi Francois a present regnant: compilees par feu très eloquant et noble 

historiographe en son vivant judiciaire et secretaire du Roi controleur de son tresor Maître Nicole Gille, 

jusqu'au temps du très prudent et victorieux Roi Louis douzieme. Et depuis additionnees selon les modernes 

historiens nouvellement revues et corrigees outre les precedentes impressions. Paris, Les Angeliers, 1544.  

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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Karlovým současníkem. Už za vlády jeho otce působil v opatství Saint Denis, kde se podílel 

na dokončení díla Chronique du religieux de Saint-Denis které je připisováno jeho předchůdci 

Michelu Pintoinovi. Podílel se i na revizi dalších latinsky psaných kronik. Po svém 

dlouholetém působení ve vysokých úřadech se nakonec stal oficiálním kronikářem Karla VII. 

Francouzsky psané dílo Chronique de Charles VII: roi de France se dochovalo hned 

v několika rukopisech také díky tomu, že se stalo součástí Velkých francouzských kronik.                 

O dnešní podobu se postaral francouzský historik a archivář Vallet de Viriville v roce 1858. 

Celá kronika je psána chronologicky, rozdělena do kapitol, často nesoucích detailní popisy a 

záznamy z důvodu Chartierovi osobní participace na Karlově vojenské kampani v Normandii 

či při obléhání Harfleur. Autor neskrývá sympatie ke Karlově vládě i osobnosti a podtrhává 

jeho zasazení se o vyhnání Angličanů a konečné osvobození francouzského království.                   

U královského historika však nedohledáme negativní či kritické pasážemi i v případě, že by 

autor nebyl se svým panovníkem zcela spokojen.      

 Další z autorů Thomas Basin působil v církevních kruzích, což se odrazilo i v jeho 

tvorbě. Narodil se na severu Francie, takže své dětství prožil na území okupovaném 

Angličany. Po studiu na pařížské a posléze i louvainské univerzitě působil u papežského 

dvora Evžena IV. Měl tak i možnost asistovat při koncilu ve Florencii. Po těchto zkušenostech 

se stal kanovníkem v Rouenu a později biskupem v Lisieux. Poté co se Karlovy VII. podařilo 

dobýt Normandii, byl prvním z vysokých představitelů církve, kteří mu vyjádřili podporu. 

Stal se Karlovým oficiálním rádcem a jednou z hlavních osobností zasazující se o rehabilitaci 

Jany z Arku. Slibnou kariéru ukončil jeho vstup se do Ligy veřejného blaha namířené proti 

Ludvíkovi XI. Nenávist vůči Karlovu synovi a nástupci se posléze promítla do jeho díla 

Historie de Louis XI, ve které se stal Ludvíkovým velkým kritikem. Sám nakonec umírá ve 

vyhnanství v Utrechu. Není tedy překvapením, že jeho popisy vlády Karla VII. a posléze 

Ludvíka XI. působí zcela kontrastně. Karel vyobrazen jako vítěz nad Angličany a hrdina 

Francouzů oproti Ludvíkovi, který je popisován v negativním světle, a dokonce i označen za 

tyrana.4 Dílo samotné, jak sám napsal, je inspirováno staršími uznávanými autory, ale také 

obohacené o jeho vlastní osobní poznatky, komentáře a pozorování. Nezdá se však, že by měl 

autor potřebu své dílo šířit mezi širší kruhy, neboť nebylo vytištěno a Basinovo jméno se 

posléze na mnoho let zcela vytrácí. Lze předpokládat, že psal pouze pro velmi úzký kruh 

čtenářů. Obě díla jak o Karlovi VII., tak o Ludvíkovi XI. byla napsána v latině a přeložena do 

francouzštiny až v pozdější době. Dnes nejpoužívanejší dvojjazyčnou edici vytvořil a vydal 

 
4 BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 17. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronique_du_religieux_de_Saint-Denys,_contenant_le_r%C3%A8gne_de_Charles_VI_de_1380_%C3%A0_1422
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francouzský historik a archeolog Jules Étienne Joseph Quicherat v roce 1859.  

 Třetím ze zvolených autorů je Nicole Gilles. O jeho životě se dochovalo jen málo 

informací. Od roku 1475 je zaznamenán jako královský sekretář, působil i jako úředník 

v Účetní komoře a později za vlády Karla VIII. jako správce královské pokladny. Byl velkým 

milovníkem knih, což ho s největší pravděpodobností přivedlo k myšlence sepsat dějiny 

francouzské monarchie od legendárního trojského původu až ke smrti Ludvíka XI. Rovněž 

poznamenává, že se u raných dějin nechal inspirovat předešlými prameny a kronikami, a to až 

do období, které sám zažil. Konec vlády Karla VII. a celé období vlády Ludvíka XI. je zvláště 

rozvinuté a doplněné o faktografické informace. Sám se snažil opravit nepřesnosti 

z předešlých děl a dát do pořádku chronologii, aby vytvořil plnohodnotné dílo. Jeho pohled na 

vládu Karla VII. by tak měl být pohledem nejbližším tomu vědeckému a minimálně 

ovlivněnému osobními sympatiemi. Dílo bylo napsáno ve francouzštině a tištěné podoby se 

dočkalo až v roce 1525 tedy mnoho let po autorově smrti. O století později již existovalo hned 

několik dalších vydání s mnoha úpravami a rozšířeními, o které se zasloužili výhradně 

François de Belleforest a Gabriel Chappuys.       

 Z děl současných autorů a předních odborníků na pozdně středověké francouzské 

dějiny nelze opomenout Philippa Contamina. Člen Královské historické společnosti a 

profesor působící na několika univerzitách vydal v roce 2017 bibliografické dílo s názvem 

Charles VII: une vie, une politique. Tato kniha se stala završením jeho dlouholetého bádání 

zaměřeného na dějiny Francie během tzv. Stoleté války a jedním z nejuznávanějších děl 

moderní akademické produkce.        

 Velký podíl na oživění dějin pozdního středověku měla také publikační činnost 

francouzské emeritní profesorky Colette Beaune. Několika cenami ověnčená akademička se 

podílela na vytvoření nových edic dobových pramenů jako Journal d´un bourgeois de Paris a 

sama publikovala bezpočet knih a článků týkajících se symbolů, propagandy, nacionalismu a 

prezentace monarchie v období pozdních francouzských středověkých dějin. Část své 

akademické činnosti též spojila s osobností Jany z Arku.      

 Nelze opomenout ani v roce 2010 zesnulého historika Bernarda Guernéeho. Absolvent 

pařížské Sorbonny a následně profesor působící na nejvyhlášenějších světových univerzitách 

a člen Královské historické společnosti v Londýně se zabýval historií politických a kulturních 

dějin tak jako i formou fungování středověkých institucí. Snažil se oživit zájem o méně 

známé historické problémy a nové objekty. Publikoval knihy na témata královských vstupů 

do měst, veřejného mínění či následcích vraždy vévody Ludvíka Orleánského.   
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 Dále bych zmínila Jacqua Krynena, který jako historik práva sepsal publikace 

rozebírající obraz ideálního panovníka, sílu jeho moci nebo fungování politického procesu 

v období 13.-15. století. Jako posledního uvedu Bernarda Schnerba. Francouzský odborník 

svým výzkumem významně přispěl k hlubšímu poznání a lepšímu pochopení konflicku mezi 

Armagnaky a Burgunďany, jako dějin burgundského vévodství všeobecně.5   

 

 

1.2  Představení pramenů a literatury: Anglie6 

 

Informace o vládě a životě Eduarda IV. jsem získala ze tří pramenů zabývajících se 

událostmi v Anglii daného období. Jedná se o díla History of the arrival of king Eduard IV. in 

England and the final recovery of his kingdom from Henry VI.A.D.1471, Ingulph´s chronicle 

of the Croyland Abbey a The Chronicle of history of the reign of king Edward the Fourth 

1461-1473 from Dr. John Warkworth.7 Tito tři zástupci dobových autorů a jejich díla, byli 

vybráni jako jedni z nejznámějších a nejobsáhlejších, které nám 15. století zanechalo. Všichni 

tři se také buď výhradně, nebo alespoň významnou částí zabývají osobností Eduarda IV. a 

jeho vládou.            

 První z citovaných zdrojů byl silně proyorkystický, druhý si zachovával určitou 

objektivitu, ale s větším počtem autorů se forma jeho vyprávění mění, třetí pramen nese silně 

prolancasterské tendence. Všechny přinášejí osobitý obraz vnímání anglické historie 

dobovými obyvateli království. Do té doby bylo zvykem, že autoři kronik čerpali od svých 

předchůdců a používali informace již obsažené v předešlých dílech. Britský historik Charles 

Ross v sedmdesátých letech 20. století poznamenal, že právě vláda Eduarda IV. se nacházela 

na rozhraní: přechodu od pramenů psaných v monastických prostředích k těm vytvářeným 

historiografy spjatými výhradně s dvorským prostředím. Mění se i účel děl. Tato změna 

přetrvává a vyvíjí se až do období humanismu. V anglickém písemnictví nám však scházejí 

díla typu velkých francouzských či burgundských autorů, jako byli Phillipe de Commynes 

nebo Thomas Basin, kteří se zaměřovali výhradně na politické dějiny.8    

 
5 Bližší informace k vybraným dílům zmíněných autorů lze nalézt v seznamenu pramenů a literatury. 
6 Všechny životopisné a faktografické údaje byly čerpány z úvodů edic, každého z uvedených pramenů. 
7 WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the Fourth, Cambridge, 1839. 
8 WHITTE, R. A, The Historical Reputation of Edward IV 1461-1725, University of East England, 2017. s. 42. 
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 Jedině snad právě History of the arrival of the king Edward IV9 lze pokládat za 

jediného anglického zástupce podobného historického narativu, jaký produkoval Commynes. 

Arrival je prací neznámého autora, s největší pravděpodobností královského služebníka, který 

s Eduardem prošel exilem v Burgundsku.10 Původní verze byla předána králem v Cantenbury 

29. března 1471 obyvatelům města Bruges a jejich prostřednictvím i měšťanům gentským.11 

Mnoho historiků si není zcela jisto autenticitou konečné formy Arrivalu, kterou známe 

výhradně z tištěné edice Johna Bruce z roku 1838. Do té doby byl pro většinu anglických 

autorů neznámý. Sám pramen prošel několika editorskými úpravami, kdy k němu byly 

přidány i pasáže o lancasterském zapojení se do celého konfliktu.12 Přes všechny provedené 

změny se ale stále jedná o cenné dílo silně ovlivněné pro yorkystickými sympatiemi. 

 Chronicle of the Croyland Abbey13 čítá hned několik svazků a stala se významnou a 

často citovanou inspirací pro mnoho pozdějších autorů i přesto, že obsahuje řadu 

faktografických nepřesností. Navíc podává i informace, které nejsou zanesené v žádných 

jiných dochovaných pramenech a nelze tak jejich věrohodnost nijak ověřit.14 První část 

popisuje založení opatství v roce 714 a končí s jeho zničením v roce 870.15 Následují další tři 

díly, kdy čtvrtý je z větší části ztracen. Ten popisuje poslední momenty života kardinála 

Beaudforda a končí rokem 1486. Autory všech svazků byli s největší pravděpodobností mniši 

nebo členové croylandského opatství.16 Pro vládu Eduarda IV. je stěžejní díl třetí, který začíná 

bitvou u Ludlowa a končí druhým rokem vlády Jindřicha VII.17 Celé dílo není prací jediného 

autora, proto v něm lze nalézt hned několik osobních preferencí, kdy první část je spíše pro 

yorkistická, naopak pokračovatel neskrývá své sympatie spíše k Jindřichu VI. V průběhu 

psaní je znatelný odklon od Eduarda jako okouzlujícího a milovaného krále k obrazu 

arogantního a prostopášného panovníka. Ve stejně negativním světle je později popsán i jeho 

bratr a následovník Richard III.18 Detailní informace o yorkystické politice, které kronika 

přináší, mnoho historiků přivedlo na myšlenku, že jedním z jejích možných autorů mohl být 

John Russell, biskup z Lincolnu, který sloužil Eduardovi IV. jako diplomat a vyslanec u 

 
9 Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI 

A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. 
10 Tamtéž, s. 33. 
11 Tamtéž, s. 34. 
12 WHITTE, R. A., The Historical Reputation of Edward IV 1461-1725, University of East England 2017. s. 52. 
13 The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. 
14  Tamtéž, s. 6. 
15 WHITTE, R. A., The Historical Reputation of Edward IV 1461-1725, University of East England, 2017. s. 65. 
16 The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 8. 
17 WHITTE, R. A., The Historical Reputation of Edward IV 1461-1725, University of East England, 2017. s. 66. 
18 Tamtéž, s. 69. 
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vévody burgundského a později zastával post v královské kanceláři Richarda III.19 Jeho 

autorství ale nebylo nikdy zcela prokázáno.       

 Posledním dobovým zdrojem je dílo Johna Warkwortha nesoucí název The Chronicle 

of the first thirteen years of King Edward the Fourth.20 Warkworth vystudoval Merton 

College v Oxfordu a poté se stal osobním kaplanem Williama Greye, biskupa z Elyhu. 

Kronika má jasně pro lancasterský nádech, ale i tak je velkým přínosem. Detailně informuje o 

vedení Eduardovy politiky vůči severu království.21 Dílo samotné je spíše výčtem záznamů 

faktů bez většího většího zájmu o správnou chronologii zahrnující události mezi lety 1461-

1474. Pravděpodobně z důvodu líbivosti je často doplněna o zajímavé astronomické úkazy. 

Vedle originálu existoval i duplikát, do kterého Warkworth zanášel další poznámky.22 

Kronika obsahuje četnou kritiku Eduardovy vlády hlavně, co se týče finančního zatížení 

obyvatelstva, dále také obsahuje autorův hluboký nesouhlas s jeho špatně uzavřeným 

manželstvím a zmiňuje i další stížnosti obyvatelstva, jehož reakce na Eduardovu vládu nebyly 

podle autora zcela příznivé. Ať už Warkworth psal pro kohokoliv, musel mít patrona a jasnou 

čtenářskou základnu pro takto poměrně ve své době nebezpečný materiál.23  

 Mezi stěžejními díly tzv. sekundární literatury nesmí chybět obsáhlá bibliografie o 

životě Eduarda IV. významného britského historika a specialisty na pozdní středověké dějiny 

Charlese Dereka Rosse (1924-1986). Několikaset stránkové dílo, které vyšlo v roce 1974, 

bylo první moderní studií zabývající se politikou a pozemkovým vlastnictvím yorských králů 

a doposud nebylo překonáno. Rossovu studii doplňuje práce emeritního profesora z Bristolské 

university Anthonyho Tucka (nar. 1940) Crown and Nobility 1272-1461: Political Conflict in 

Late Medieval England24. Kniha se zabývá specifickým vztahem mezi králem a šlechtou 

v období pozdního středověku. Za nimi následuje Gerard Leslie Harriss (1925-2014) jako 

autor díla Shaping the Nation: England 1360-146125. Popisuje v něm situaci v anglickém 

království ze všech možných směrů, ať už se jednalo o polický, vojenský, geografický či 

 
19 The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 7. 
20 WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the Fourth, Cambridge, 1839. 
21 WHITTE, R. A., The Historical Reputation of Edward IV 1461-1725, University of East England, 2017. s. 64. 
22 WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the Fourth, Cambridge, 1839. s. 

99. 
23 WHITTE, R. A., The Historical Reputation of Edward IV 1461-1725, University of East England, 2017. s. 64–

5. 
24 TUCK Anthony, Crown and Nobility, 1272-1461: Political Conflict in Late Medieval England. Totowa, N.J.: 

Barnes a Noble, 1985. 
25 HARRISS G.L., Shaping the Nation: England 1360-1461, Oxford 2005.   
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kulturní aspekt. Kniha byla vydána v roce 2005 a stala se završením Harrissova celoživotního 

bádání.           

 Získat objektivní a věrohodné informace z dobových pramenů je samozřejmě velice 

obtížné. Vyčlenit ty, které by nás dovedly k odpovědi, zda byli Eduard IV. a Karel VII. 

opravdu legitimními králi, s sebou nese mnoho rizik, jako je i jejich samotná objektivnost. 

Jejich autorem je většinou jediný člověk nebo specifická skupina lidí, jejichž názory se mohly 

odlišovat od názorů ostatních obyvatel. Kroniky byly v drtivé většině případů určeny pro 

vyšší, vzdělanou vrstvu obyvatelstva, která si je byla schopna přečíst, ale k zamyšlení stále 

zůstává, zda je vůbec četla. Ať už tak či onak, stále se jedná o svědectví člověka, který buď 

danou dobu zažil sám, nebo přebíral informace od blízkých zdrojů. Jejich osobitá adaptace, 

komentáře a způsob, jakým svá díla koncipovali, napovídá, jaké bylo myšlení a názory 

alespoň určité části obyvatel pozdně středověké Anglie a Francie.  
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2. Král a královská moc  

 

Pomazaný král je v evropské kultuře chápán jako zástupce Krista na zemi. Nejvyšší 

představitel království a sjednotitel jeho obyvatel, za které nese zodpovědnost před Bohem a 

zaručuje jim spásu, výměnou za oddanost a poslušnost. Základní paletu charakteristických 

rysů přisuzovaných ideálnímu panovníkovi bychom nalezli už u antických hrdinů. Cesta 

k ideální vládě má vést přes osobní ctnosti nejčastěji citované z děl Platóna26 a Aristotela27 

jako byla rozumnost, statečnost, spravedlnost a uměřenost, skrz které panovník ukazuje svou 

poslušnost Božím zákonům. Počet ctností se ve středověku rozšířil na magické číslo sedm, 

kterým oponovaly hříchy.28          

 Jednou ze základních otázek zůstává, kdo se může stát králem? Královská moc se 

předávala v evropských monarchiích, ale výjimkou nebyla ani východní císařství jako Čína 

nebo Japonsko, z otce na syna. Primogenitura je jedním z nejstarších a nejčastějších pravidel 

nástupnictví. Jedná se o předávání moci z otce na prvorozeného potomka mužského pohlaví. 

Tato forma se uplatňovala i v anglickém a francouzském království. Ve Francii se tak dělo od 

doby prvních křesťanských králů, kteří tuto tradici převzali s největší pravděpodobností od 

Římanů a posléze se tradice stala oficiálně pravidlem v době panování Karla Velikého, kdy se 

zformoval tzv. salický zákoník. Tento zákoník přesně vytyčoval zásady týkající se 

nástupnictví a velmi striktně z něho vylučoval ženy. Je v něm napsáno: „Neboť když Bůh 

nezpochybnitelný vládce na nebi předal Francii znaky fleur de lys, oriflame a svatou ampuli, 

dal je pouze králi Chlodvíkovi a těm kteří ho budou následovat po mužské linii…“29. Salický 

zákoník tak sám o sobě je jasným důkazem vítězství mužského genderového elementu ve 

francouzském království. Tento postup se stal aplikovatelným též v případě diskuze o 

dědičném právu Jany Navarské jediného potomka Ludvíka X. Právě na základě nejen 

salického zákoníku, ale i odkaz k právu římskému, konkrétněji lex voconia, kde je jasně 

uvedeno vylučování dcer z následnictví.30 Dále v roce 1328 bylo vyloučení žen rozšířeno i na 

jejich potomky. Právě toto ustanovení se stalo jedním z hlavních argumentů francouzských 

 
26 PLATÓN, Ústava IV. Praha 1996, s. 126–136. 
27 Teorie objevující se hlavně v Aristelově díle Etika Nikomachova. 
28 Převzaté z díla Clementa Aurelia, Psychomachia z 5. století.  
29 « Car, quand Dieu souverain empereur du ciel transmit en France les armes des fleurs de lys, l´oriflamme et la 

sainte ampoule, il donna seulement au roi Clovis et a ceux qui descendraient de lui par génération masculine… 

». BLONDEL R., Oeuvres completes, éd. A. Héron, Rouen, 1892, 1891, t.1, s. 402.  
30 BEAUNE C., Naissance de la nation France, Gallimard, 1985. s. 267. 
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králů z dynastie Valois, kteří si tak obhajovali nejen svůj nárok na trůn, ale hlavně svou 

legitimitu.31 Důvody, proč ženám nebylo ve Francii povoleno držet královskou moc nám také 

objasňuje pasáž z díla Songe du Vegier z 14. století. V díle se mimo jiné píše, že ženy nejsou 

vhodné pro žádné zodpovědné zaměstnání. Jsou nerozhodné, zbrklé a zlomyslné, často mají 

špatnou reputaci a není jim dovoleno ani uzavírat závěti. Jeho autor je také přesvědčen o tom, 

že kvůli jejich špatným vlastnostem by nebyly schopné naplnit nejzákladnější úlohu každého 

panovníka tedy udržet v království klid a mír.32 Ke stejnému závěru došli i právníci Karla 

VII., kteří při snaze obhájit nárok svého krále zašli do ještě větších detailů. Podle jejich 

závěru, žena nemohla být panovníkem, neboť ženy nemohou nést válečnou standartou jakou 

je oriflame, každá žena je nečistá, a tak nemůže být pomazána svatým olejem a ani tak 

prohlášena za nejkřesťanštějšího krále.33        

 Značně rozdílný postup se využíval v Anglii, kde ženy z nástupnického práva 

vyloučeny nebyly. I zde byla dodržována primogenitura a každý narozený muž měl 

automaticky přednost před dívkou, při vymření mužské linie však za souhlasu parlamentu 

mohla korunu převzít žena, či její potomek. Stalo se tak už v ranných anglických dějinách, 

konkrétně ve 12. století v případě císařovny Matyldy. Do současné vlády britské královny 

Alžběty II. a ji nevyjímaje bylo korunováno či oficiálně nastoupilo na trůn Anglie a poté 

Spojeného království Velké Británie dalších 7 panovnic. Narozdál od Francie, kde bychom 

nenašli jedinou. Příčinu takovýchto rozdílů v přijímání ženského elementu jako možné 

nejvyšší moci v království mohlo být silné mocenské postavení anglické šlechty a parlamentu. 

Ten často dával přednost přímé dynastické linii či panovníkovi s vhodným vyznáním víry než 

preferovánému pohlaví. 

 

2.1 Symbolika   

 

Součástí snahy o nejefektivnější využívání královské moci byla její prezentace před lidem. 

Společně s osobností panovníka, zde bylo hned několik dalších aspektů, které reprezentovaly 

 
31 BEAUNE C., Naissance de la nation France, Gallimard, 1985. s. 269. 
32« La raison de la coustume que deffend que fille ne puisse succeder ou royaume si est: car la chose publique est 

mieux gardée et deffendue par homme que par femme ... » fo.49, col.2 ff « Et pour tant ce fut chose necessaire 

pour garder unité et paix au peuple avoir en roy ung gouverneur par lequel le peuple soit adressé. » Songe du 

Vegier, Lyon, 1491, fo.47, col.2 ff 
33 BEAUNE C., Naissance de la nation France, Gallimard, 1985, s. 283. 
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královskou moc, stejně jako lid a zemi nad kterou působila. Nejdůležitějším symbolem byla 

samotná koruna.34 Ta je znakem nejvyšší moci a královského úřadu. Společně s tím 

představuje soubor nezcizitelných statků, práv a pravomocí zaručujících kontinuitu a ochranu 

královské moci, tedy i potomků pokrevní linie vládnoucí dynastie. Je spojena výhradně s 

osobou krále nebo je symbolem politického charakteru celého království?   

 Ve Francii se už ve 12. století objevuje teorie o koruně jako o symbolu svrchované 

moci a jejího předávání v neměnném řádu, ale také jako o zdroji povinností jak pro jejího 

nositele, tak pro všechny poddané.35 V anglickém království její předání probíhalo ve 

Westminsterském opatství založeném Eduardem I. Vyznavačem. Korunovace francouzských 

králů podle tradice probíhala v katedrále v Remeši, kde se nacházela ampule se svatým olejem 

a arcibiskupství. Samotná ceremonie nebyla výhradně záležitostí církevních představitelů, 

kteří by s ní mohli dostat do postavení nadřazeného králi. Celá symbolika rituálu byla 

směřována k Bohu a Kristu. Přítomnost církevních představitelů nebyla striktně nutná, což se 

potvrdilo i v pozdější době, kdy se panovníci snažili prezentovat svou moc nezávisle na církvi 

právě opomíjením jejich zástupců při korunovaci. Ceremonie se řídila podle daných pravidel, 

doprovázela ji mnohá významná gesta, modlitby, zpěvy a nejdůležitější insignie královské 

moci jako byla právě koruna, žezlo a meč.36       

 S královskou mocí francouzských králů jsou dále spojeny v zásadě tři symboly. Jedná 

se o oriflame, svatý olej a lilii neboli tzv. fleur de lys.37 Toto dědictví přebíral každý panovník 

společně se svým úřadem. Svatým olejem byl pomazán při korunovaci v katedrále v Remeši, 

jak tomu bylo už za Chlodvíka. Znak oriflame poté přebíral jako svou korouhev, bez níž se 

nemohl vydat do žádného boje, neboť ona byla znakem Boží přízně. Květy lilie jsou symboly 

důstojnosti Francie a vyjadřují Boží lásku vůči poddaným.38 Bílá květina symbolizovala též 

čistotu a panenství, a její zlatá podoba se třemi plátky bez pistil byla přenesena do 

francouzské národní symboliky.39 Objevuje se v 11. století nejprve na koruně krále Roberta a 

 
34 KRYNEN Jacques. L´empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siecle, Gallimard, 

1993. s. 349. 
35 Tamtéž, s. 126. 
36 MURPHY N., Ceremonial Entries, Municipal Liberties and the Negotiation of Power in Valois France, 1328-

1589, Brill 2016. s.142. 
37 CONTAMINE P., La royauté française à la fin du Moyen Âge. Modèles, pratiques et circonstances, 

Historische Zeitschrift. Beihefte, New Series, Vol. 40, Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – 

Kultur,2006, s. 35. 
38 BEAUNE C., Le Miroir du pouvoir: avec la collaboration du Département des manuscrits de la Bibliothéque 

nationale, Paris, Hervas, 1989. s. 124. 
39 KRYNEN J.. L´empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, Gallimard, 1993. s. 

367. 
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poté i na žezle jeho syna Jindřicha I. Jako svůj symbol moci ji používali též někteří Karlovci a 

Ottoni. Poprvé ji začal pravidelně využívat jako svůj osobní symbol Ludvík VII. Podepsal se 

na tom vliv opata Sugera, který králi doporučil přijmout tento křesťanský a mariánský symbol 

za oficiální.40           

 I angličtí králové byli během své korunovace pomazáni svatým olejem, který ale 

nepřinesla holubice jako ve Francii al zlatý orel, kterého při zázračném zjevení předala Panna 

Marie Thomasi Becketovi. Pomazanému panovníkovi měla posvátnost tohoto oleje zaručovat 

úspěšnost.41 Dalším symbolem neodmyslitelně spjatým s anglickými králi a jejich mocí jsou 

lvi či leopardi. Středověká heraldika nerozlišovala tyto dvě zvířata. Leopard byl pouze lev 

vyobrazený z jiného úhlu. Budeme tedy o nich dále mluvit jako o lvech. Znak tří lvů byl 

původně převzat v roce 1195 za vlády Richarda I., ačkoliv se s nimi jako symbolem ve 

spojitosti s anglickými panovníky můžeme setkat již dříve. Lev byl spojen už s vládou 

Jindřicha I. tedy s počátkem 12. století. Vzorec jejich používání poodhaluje, že vyobrazení 

jednoho lva bylo charakteristické pro Anglii a větší počet lvů pro Anjouovské „impérium“.42 

Jindřich II. používal lvy dva a po jeho smrti Richard I. převzal symbol svého otce a přidal 

k němu lva třetího, aby se odlišil od svého mladšího bratra Jana, který též převzal otcův 

symbol dvou lvů. Od vlády Richarda I. jsou tedy angličtí králové neodmyslitelně spojeni se 

symbolem tří lvů.43         

 S králem a jeho mocí nebyla spojena pouze heraldická symbolika, ale také něco, co 

můžeme nazvat jako obraz ideálního krále. Angličané a Francouzi měli představy o ideálním 

panovníkovi značně podobné, stejně jako tomu bylo ve většině křesťanské Evropy. Hned 

několik schopností a vlastností charakterizovalo toho pravého panovníka. Jeho prvotním 

cílem mělo být blaho poddaných. Tím se chápalo hlavně zajištění míru a spravedlnosti, ale i 

ochrany království před útoky, jak zvenčí, tak i před místními lapky a jinými kriminálníky. 

Dalším znakem bylo vybírání umírněných daní, měnící se s ohledem k obdobím neúrody a 

jejich dobré využívání pro ochranu, ale i reprezentaci království, stejně jako podpora církve a 

jejího rozvoje, aby byla přístupná pro všechny obyvatele i v těch nejvzdálenějších částech 

země. Aby panovník mohl tyto úkoly úspěšně plnit, byla s jeho úřadem spojena vysoká 

vzdělanost a moudrost. Ty měly být od útlého věku rozvíjeny a celý život prohlubovány. 

 
40 REZAK B., Review: The Origins of the Royal Arms of England: Their Development to 1199 by Adrian Ailles, 

Speculum, Vol.60, No.2 (Apr. 1985), s. 374. 
41 THEIMANN M. John, Political Canonization and Political Symbolism in Medieval England, Journal of 

British Studies, Vol. 29, No.3 (Jul. 1990), s. 258. 
42 REZAK B., Review: The Origins of the Royal Arms of England: Their Development to 1199 by Adrian Ailles, 

Speculum, Vol.60, No.2 (Apr. 1985), s. 374. 
43Tamtéž, s. 375. 
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Moudrost samotná je v Bibli popsána jako Boží dar a král, jenž je Boží zástupce na zemi by ji 

měl být zajisté obdarován. Společně s ní přichází i spravedlnost a rozvážnost.44 Francouzský 

klerik a historik přelomu 14. a 15. století, Juvenal des Ursins, píše o moudrosti jako o základě, 

který napomáhá každé bytosti se všemi povinnostmi a je jakousi pýchou všech cností, bez níž 

se nedá vykonat nic dobrého. Proto ten, kdo disponuje moudrost má všechno potřebné pro 

život.45 Ve Francouzském království je od karolínské doby právě moudrost nejdůležitější 

vlastností krále.46 Stejně jako zajišťování míru, které ale přechází z rukou krále na vysoké 

představitele církve a na některých místech i lokální šlechty, která odpovídá za udržování 

míru v jejich sférách vlivu.47 Ideální král by se také měl vyvarovat každé chyby, a to s pomocí 

Svatého písma a modlitby.48 Bible je brána za hlavní zdroj poznání, pravdivosti a 

obezřetnosti, které by měly moudrost panovníka doplňovat.49     

 S obrazem ideálního krále je spojen i jeho vnější vzhled, tedy jeho tzv. prosté tělo. 

Dbalo se na dodržování hygieny, zdraví fyzický vzhled doplněný o vznešený oděv buď 

rytířský, formální či v časech rozjímání duchovní. Král byl varován před vírou v pověry, sny 

či naslouchání bludů. Důraz byl kladen i na jeho řeč a vystupování před delegáty cizích zemí. 

Jeho postoj měl být autoritativní, ale ne okázalý, jeho řeč přímá, ale ne urážlivá. V případě 

špatných zpráv byl povinen zachovat rozvahu a nečinit ukvapená rozhodnutí. Měl tak 

přistupovat jak k úspěchům, tak neúspěchům své vlády. Rozhodně se mu neupírá i zdravá 

míra humoru a vtipu. Takový král má dohlížet na vzdělání svých potomků, jak u chlapců, tak 

ale i u dívek jejíž míra vzdělání je nižší. Má jim dopřávat četbu z kronik králů jako 

nevyčerpatelný zdroj informací a sám se zasadit o rozšiřování těchto pramenů.50 Stejně jako u 

děl významných antických autorů a přebírání jejich znalostí. To vše napomáhalo panovníkovi 

v rozhodování, při kterém byli králi nápomocni i rádci a rodina. V pozdním středověku 

nebylo možné spojovat postavu ideálního panovníka s člověkem negramotným a 

nevzdělaným.51           

 
44 KRYNEN J., L´empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, Gallimard, 1993. s. 

208. 
45 « Prudence adresse la creature en toutes choses qu´elle a à faire, et est comme l´ueil de toutes les vertus, et 

sans laquelle riens ne se peut faire…Qui a Prudence il a tout. » Tamtéž, s. 219. 
46 KRYNEN J., L´empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, Gallimard, 1993. s. 

32. 
47 Tamtéž, s. 37.  
48 Tamtéž, s. 211. 
49 Tamtéž, s. 217. 
50 CONTAMINE P., La royauté française à la fin du Moyen Âge. Modèles, pratiques et circonstances, 

Historische Zeitschrift. Beihefte, New Series, Vol. 40, Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – 

Kultur,2006. s. 41. 
51 BEAUNE C., Le Miroir du pouvoir. Paris, Hervas, 1989. s. 75. 
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 Ideální král znal jména a informoval se o životě svých nejbližších poddaných z řad 

šlechty a duchovních, ale i zástupců velkých měst.52 Stále přetrvávala i představa krále jako 

pravého rytíře, ale také věrného muže a čestného nepřítele než jako opravdového válečníka na 

bitevním poli. Přítomnost krále na bojišti se nejevila jako zcela zásadní už jenom z důvodu, že 

válka se zcela neslučovala s vizí moudrého krále a správné vlády. Představa krále bojovníka 

tak v pozdním středověku ustupuje do pozadí.53 Obraz ideálního krále měl být vzorem nejen 

pro každého následníka trůnu ale i pro každého poddaného, který si ctnostným životem mohl 

zaručit Boží spásu a ráj po smrti.54 Tak se mohlo stát pouze v případě, že se jednalo o 

zbožného a právoplatného krále, který svou Boží vyvolenost mohl umocnit označením 

nejkřesťanštější král.           

 Termín christianissimus pochází z antiky. Používali ho římští císaři jako označení pro 

francké krále, kteří na územích svého vlivu šířili křesťanství. Tento termín se poté rozšířil i na 

papeže nebo kněží. Samotný termín nejkřesťanštější král se následně stal tradičním znakem 

francouzské monarchie, který každý panovník přirozeně zdědil společně s korunou.55 Neboť 

jak nás informuje Songe du Vegier, že to odvážnost a statečnost francouzských králů již od 

Karla Velikého a Ludvíka Svatého společně s ochranou katolické víry a Boha jim vysloužila 

přízvisko „nejkřesťanštějších králů.56       

 Prezentace francouzského krále s přídomkem nejkřesťanštější se stalo prostředkem 

jasného propojení královské moci s mocí nebeskou. Působil též jako odstrašující symbol 

provázanosti francouzských králů s Bohem, který měl odrazovat jakékoliv nepřátelské počiny 

okolních království namířených proti Francii. Právě tato vyvolenost francouzských králů 

prezentující se minimálně od prvního franckého pokřtěného krále Chlodvíka jim dávala do 

budoucna podnět k postupnému získávání svrchované moci nad církevní správou působící na 

 
52 CONTAMINE P., La royauté française à la fin du Moyen Âge. Modèles, pratiques et circonstances, 

Historische Zeitschrift. Beihefte, New Series, Vol. 40, Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – 

Kultur, 2006. s. 41. 
53 KRYNEN J., L´empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, Gallimard, 1993. s. 

213. 
54 CONTAMINE P., La royauté française à la fin du Moyen Âge. Modèles, pratiques et circonstances, 

Historische Zeitschrift. Beihefte, New Series, Vol. 40, Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – 

Kultur, 2006. s. 43. 
55 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 212. 
56 « ...les tres grands vaillances touchans a la foy que les tres vaillant saint Charlemaine, saint Loys, et les autres 

vaillans roys des Francoys, sans rien doubter ne espargner corps ou avoir, trop plus que nul des autres roys 

crestiens, ont moustré et de fait a l´exaltaction de la foy catholiqe: pour ce, a la loenge perpetuelle entre les roys 

et sur les roys crestiens de l´eglise de Dieu les roys de France sont appelez Tres Crestien. » Songe du Vegier, 

Lyon, 1491, tom. III. fo.195, col.212v. 
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jejich území.57 Zavedením galikanismu Filipem IV. se toto označení jenště hlouběji 

zakořenilo. Postup krále proti Římu byl ospravedlňován tradicemi. Kdy bylo zvykem, že 

v době nebezpečí panovník přebíral veškerou moc v království, a to i nad církví, pro její lepší 

správu a ochranu. Panovník tak měl větší moc zamezit možným konfliktům mezi církevní a 

světskou spravedlností. Nejvýhodnější pro francouzské krále byly ale příjmy, které nešly pod 

správu církve či papežského stolce, ale nově náležely panovníkovi jako jejímu nejvyššímu 

představiteli. A právě vybírání církevních poplatků se společně s narůstající mocí 

francouzských králů vůči církvi značně znelíbilo papeži.58 Stejně jako to, že se 

z nejkřesťanštějšího krále stal jakýsi první křesťanský prelát v jeho království čímž si získal 

moc a neomezenou autoritu, kterou poté mohl uplatňovat i nad francouzskou církví.59 

Samotný termín byl účinnou zbraní nejen proti papeži či možným nepřátelům, ale svou roli 

hrál i v případě obhajoby francouzských králů v již probíhajících konfliktech. Propojení 

s posvátností mohlo náležet jen legitimním a právoplatným francouzským králům, což 

pomohlo například Karlu VII. při obhajobě svého nároků na korunu v období tzv. duální 

monarchie po podepsání smlouvy z Troyes. Intenzivní propaganda, která se vytvořila kolem 

jeho osoby, jako jediného možného nejkřesťanštějšího krále, zaznamenala velký úspěch u 

obyvatelstva.60 To samozřejmě raději na francouzském trůně vidělo francouzského, 

legitimního krále, který jim snadněji zajistí spásu než krále anglického. Bránit království 

v jeho ohrožení se stalo pro jeho obyvatele základní nutností a vítězství Karla VII. jen utvrdila 

lid ve vyzdvihování charakteru nejkřesťanštějšího krále, který se stal klíčovým prvkem 

národního cítění.61          

 Tato forma prezentace krále a jeho moci ale nebyla, jak se může zdát, pouze výsadou 

Francouzů, byť se právě ve Francii těšila největší autoritě. Toto označení nalezneme i ve 

spojitosti s významným anglickým králem Eduardem III.62 Byl to velice pragmatický krok, 

jak zabezpečit své postavení anglického krále v nadcházející tzv. Stoleté válce, kterou sám 

proti Francii vyvolal. Situace, kdy proti sobě stojí anglický král vznášející nároky na 

francouzskou korunu a francouzský nejkřesťanštější král Filip sice nepřímý pokračovatel 

 
57 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 229. 
58 Tamtéž, s. 234. 
59 Tamtéž, s. 238–9. 
60 BEAUNE C., Le Miroir du pouvoir: avec la collaboration du Département des manuscrits de la Bibliothéque 

nationale, Paris, Hervas 1989. s. 124. 
61 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 337. 
62 Tamtéž, s. 212. 



 
23 

 

kapetovské dynastie, ale stále pokrevně spřízněný potomek prvních francouzských králů, by 

nebyla pro Eduarda výhoda ani v očích papeže, ani v očích veškerého křesťanského lidu. Pro 

Eduarda tak bylo velice žádoucí si papeže naklonit na svou stranu a svým vystupováním 

mírumilovného krále, na jehož srdci mu leží především blaho křesťanského lidu, a toto 

označení od Avignonu získat. 63 Právě papež mohl titul věnoval všem, jejichž přízeň si 

potřeboval naklonit, a těm, kteří se vydali či jinak podporovali výpravy za znovudobytí svaté 

země v Jeruzalémě.           

 Ať už se ale toto označení používalo pro duchovní či světské osoby v královstvích 

napříč Evropou, nikde si nezískalo takový význam a pozici v tradičním označení královské 

moci, jako tomu bylo právě ve Francii.  

 

2.2 Pravomoci krále  

 

 Král jako nejvyšší představitel království měl značná privilegia a moc se kterou mohl 

působit na své poddané. Na území svého vlivu měl panovník jasně určené pravomoci týkající 

se monopolu na válku. Vyhlášení války jinému království bylo čistě v jeho kompetenci. 

Společně s tím byly spojeny veškeré zahraniční záležitosti. Král byl též tzv. nejvyšším 

soudcem. Na jeho rozhodnutí záleželo vykládání spravedlnosti. Mohl vydávat zákony a 

udělovat šlechtické tituly. Od vlády Filipa IV. Sličného ve Francii král získal i jasnou převahu 

a dohled nad záležitostmi církve.64 Zavedením gallikanismu se francouzský král úspěšně 

oprostil od povinností vůči církvi a hlavně Římu. Papež byl do této doby silným činitelem 

ovlivňujícím chod všech křesťanských království, byť sídlil až v Římě. Zavedením svobodné 

francouzské církve, jejíž hlavním ochráncem byl Pragmatickou sankcí z Bourges podepsanou 

roku 1438 oficiálně ustanoven francouzský král, se jeho moc rozšířila na úkor právě té 

papežské.65 Hlavní změnou bylo, že papež již více nemohl soudit ani exkomunikovat krále a 

nenáležely mu žádné církevní majetky ani daně z francouzského území. Král převzal jeho 

úlohu a označoval se jako ochránce křesťanského lidu, nejkřesťanštější král, Bohem zvolený a 

 
63 Nacházíme se v období tzv. avignonského zajetí papežů (1309–1378), kdy je právě Avignon sídlem papeže a 

jeho kolegia.  
64 CONTAMINE P., La royauté française à la fin du Moyen Âge. Modèles, pratiques et circonstances, 

Historische Zeitschrift. Beihefte, New Series, Vol. 40, Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – 

Kultur, 2006. s. 36. 
65 TAWIL E., Civil Religion in France: The Gallican Hypothesis, The George Washington International Law 

Review, Vol. 41, No.4, 2010. s. 829. 
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Kristem pomazaný. Od svého posvěcení se stal garantem křesťanské, katolické víry.66 Římský 

stolec gallikanismus nikdy neuznal a odmítal autonomii francouzského krále i svobodnou 

francouzskou církev. Naopak Francouzi tvrdí, že jejich církevní autonomie byla dána už od 

dob prvních křesťanských skupin a tato autonomie nikdy nezmizela.67   

 V Anglii byla církev až do první poloviny 14. století úzce provázána s Římem. 

Katoličtí duchovní měli v království velký vliv a společně s králem a šlechtou patřili 

k nejbohatším vlastníkům pozemků a hmotných majetků. Toto uspořádání se nelíbilo nejen 

rolnictvu, ale též nově vznikajícím sociálním vrstvám, jako bylo například měšťanstvo. 

Společně s ekonomickou transformací, která v Anglii probíhala od poloviny 14. století, se 

začala utvářet stále silnější a hlasitější skupina obyvatelstva nesouhlasící s postupy a 

celkovým působení církve. Nejhlasitějším kritikem se stal oxfordský učenec John Wycliffe, 

působící v polovině 14. století, který otevřeně nesouhlasil se svrchovanou mocí Říma a jeho 

zásahy do sekulární moci v království.68 Brzy na to byl Římem prohlášen za kacíře a i se 

svými následovníky Lolardy pronásledován, a to později i samotným králem Jindřichem IV.69 

Přesto si královská moc francouzských a anglických panovníků, postupně v období pozdního 

středověku, získávala jasnou převahu nad duchovními autoritami.     

 Král samotný byl největším vlastníkem půdy v království. Jako výběrčí daní měl 

pravidelné příjmy a mohl tak s jejich pomocí upevňovat svou moc. Jako vlastník určitého 

majetku či práv mohl jejich prostřednictvím uplatňoval svůj vliv na jiné, v případě že na 

někoho daný majetek nebo privilegium, například titul či úřad převedl, vytvořil u něho jakési 

věcné břemeno, které jemu jako donátorovi dávalo určitá práva vůči příjemci.70 Tímto si 

bezmála celé desítky panovníků, jak anglických, tak francouzských, získávaly věrnost a 

oddanost svých poddaných hlavně z řad šlechty a vyššího duchovenstva. Už kolem roku 1100 

se královská moc odrážela v možnostech panovníka běžně nabízet svým poddaným půdu jako 

feudum čímž ustanovovali pevný feudální vztah, a tak i postupně ukotvovat myšlenku, že zde 

existuje určitá feudální hierarchie, na jejímž vrcholu stojí panovník, jenž je jejím 

zprostředkovatelem. Společně s lenní přísahou se územní majetek stával důvodem 

 
66 TAWIL E., Civil Religion in France: The Gallican Hypothesis, The George Washington International Law 

Review, Vol. 41, No.4,2010. s. 830. 
67 Tamzéž, s. 833–4. 
68 MOCANU Ginel, John Wycliffe and the Lollards: Precursors of the Protestant Reform, RT, Vol. 97, No.1 

(2015), s. 155. 
69 Tamtéž, s. 162. 
70 SINGER W. Joseph, The Legal Rights Debate in Analytical Jurisprudence from Betham to Hohfeld, 

Wis.L.Rev. 975, 1982. s. 986–87. 
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projevování náklonnosti a věrnosti k poskytovateli.71 Vlastnictví půdy tak dostalo v mnoha 

případech přednost před opravdovou loajalitou a vírou v panovníka jako svrchovanou 

osobnost. S příchodem feudalismu se tak stává spíše poskytovatelem moci a majetku, který 

však není pro příjemce stálý za všech okolností a ten je tak nucen svůj postoj 

vůči panovníkovi předávat i na své potomky v případě snahy o udržení si dosaženého 

postavení. Pro krále to znamenalo, byť morálně povrchní, ale přeci jen materiálně závislé 

připoutání si šlechticů kolem svého královského úřadu.72     

 Francouzští králové toho do značné míry využívali, hlavně v případě, kdy potřebovali 

získat šlechtu na svou stranu v rozporech s papežem, v době Filipa IV. Sličného nebo si tzv. 

potvrdit svůj nárok na trůn po vymření dynastie Kapetovců za vlády Filipa z Valois.73 Dary a 

uznávali žádostí o úřady či privilegia si byl král schopen zajistit určitou podporu. Byla s tím 

však spojena i hrozba, že královská pokladna nebude schopná z kapacitních důvodů další dary 

poskytovat. Tato neblahá situace provázela hlavně panovníky právě z dynastie Valois a 

s ohledem na jejich ne zcela pevně ukotvenou legitimitu se to ukázalo jako problém 

existenční.            

 Podpora šlechty byla pro krále bezpochyby nezbytnou součástí jeho úspěšné vlády, 

stejně jako podpora měst. Jejich vliv a význam se v pozdním středověku značně zvýšil. To 

nám dokazují záznamy o tzv. královských vstupech do měst, které byly často velkým 

divadelním představením a prezentací královské moci.74 V městských záznamech se také 

dočteme o skládání přísah před městskými branami, což mělo vysoce symbolickou moc pro 

všechny obyvatele daného města.75 Udělení privilegií ale fungovalo podobně jako u šlechty. 

Města poskytovala velké dary jak králi, tak i jeho rádcům, aby jim bylo vyhověno. Za udělené 

výsady pak byla věrnými podporovateli krále a jeho politiky. V období tzv. stoleté války byla 

francouzská města stěžejními místy pro ovládaná území. Jejich věrnost koruně mohla pomoci 

zdržet anglické vojsko a poskytnout dostatek času na příchod a přeskupení posil. Na rozdíl od 

měst, která necítila věrnost ke svému králi, a mohla se lehce vydat nepřátelům bez boje a 

poskytnout jim tak nejen přístřeší ale i zásoby a další opěrný bod v dobývání francouzského 

 
71 « Autour des années 1100, en effet, en corrélation avec le redressement de l´authorité roayle, s´amorce une 

reinterprétation complere des rapports féodo-vassaliques, qui va progressivement ancrer l´idée qu´il existe une 

hiérarchie féodale. »  KRYNEN J., L´empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siecle, 

Gallimard, 1993. s. 45. 
72 Tamtéž, s. 47. 
73 POTTER, J. M., The Development and Significance of the Salic Law of the French, The English Historical 

Reviwe, Vol. 52, No. 206, Apr.,1937. s. 240 
74 KRYNEN Jacques. Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de 

la littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 218. 
75 Tamtéž, s. 218–219. 
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vnitrozemí. Toho si byl vědom i Karel VII., který města často navštěvoval, a to hlavně ta v 

pohraničí, nejčastěji vystavená vlivům nepřátel. Svou přítomností podporoval v jejich 

obyvatelích věrnost ke své osobě. Není proto překvapující, že právě východní okraj království 

byl Karlovi během vyhánění Angličanů nejvěrnější.76 Doba Karla VII. tak upevnil v městech 

spolupráci s královským dvorem.       

 Stejně tak tomu bylo v Anglii, kde se vzrůstající mocí šlechty vzrůstala moc měst, 

nacházející se ve vlastnictví baronů či biskupů. Byla tzv. opěrnými body v politice každého ze 

šlechticů, kteří z nich čerpali vysoké příjmy. Hlavně přímořská města byla významnými 

obchodními centry a bohatla už jenom prodáváním privilegií obchodníkům anglickým, 

flanderským či hanzovním. Což si dobře uvědomoval už Eduard I., když začal obchodní 

privilegia a výhody vyhnaných Židů prodávat obchodníkům hanzy, aby se tak stal méně 

závislým na parlamentu. Právě města se často stávala i ohniskem rebelií a lidových povstání 

proti vládě jako v případě Canterbury při povstání Watta Tylera v roce 1381. Proto bylo pro 

krále nezbytné si je držet na své straně, a to i za pomoci častých návštěv těch nejvzdálenějších 

měst, ale hlavně tedy získání si sympatií a věrnosti místních šlechtických rodin a cíkevních 

hodnostářů.           

 I v Anglii byl panovník mimo jiné vykladačem práva a zákonů, ale jeho autorita 

nebyla úplná. Poměrně významný podíl moci držel parlament. Jeho pojetí práva bylo do 

značné míry odlišné od toho královského, což vnášelo mezi barony časté rozpory týkající se 

jeho přesného výkladu.77 Od vlády Jana Bezzemka a podepsání Magny Charty v roce 1215 

společně se vzrůstající mocí parlamentu se snižovala a omezovala moc anglického panovníka, 

který byl často závislý na financích svých poddaných a nemohl tak svobodně rozhodovat o 

vyhlášení válečných výprav či svévolném zvyšování daní. Poskytování darů a privilegií 

šlechtě a vysokým představitelům království tak bylo pro anglického panovníka o to 

důležitější k sociální stabilizaci a efektivnímu využívání své královské moci.  

  

 

 

 
76 MURPHY N., Ceremonial Entries, Municipal Liberties and the Negotiation of Power in Valois France, 1328-

1589, Brill 2016. s. 227. 
77 DUNHAM W., WOOD Ch., The Right to Rule in England: Deposition and the Kingdom´s Authority, 1327-

1485, The American Historical Review, Vol.81, No.4, Oct. 1976. s. 746. 
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2.3 Tyran a možnosti jeho sesazení  

 

 Se svrchovanou mocí panovníka vyvstávaly i otázky o jeho možném sesazení. 

V jakém případě, za jakých okolností a kdo mohl sesadit pomazaného krále? Odpověď závisí 

na době a na každém království zvlášť. Anglické králoství bylo v tomto ohledu těžko 

překonatelné, a to už od procesu s Eduardem II. Právě on se stal prvním příkladem 

sesazeného panovníka v anglickém králoství. Zprvu proti němu byly významnými učenci 

sepsány tzv. Articles of Accusation, články s obviněními. Ty byly poté předneseny lidu s 

pomocí církve, která měla vlastní důvody proč se chtěla Eduarda II. zbavit. Král byl tak 

lidem, a následně i parlamentem veřejně odmítnut.78 Od této zkušenosti se v Anglii začaly 

podmínky na možné sesazení panovníka více specifikovat, zdokonalovat a postupně se 

stávaly součástí veřejného práva. Tak se stalo zvykem vznést stížnosti a obvinění proti 

panovníkovi před parlamentem, který je buď odsouhlasil, nebo odmítl. V případě přijetí tak 

mohl být právoplatný a pomazaný král sesazen legislativní cestou. Bylo to ale legální?  

 Každý panovník si držel symbolické atributy moci, které byly spojené s jeho úřadem 

ne však zcela s osobou sedící na trůně jako takovou. V případě záměru ho sesadit, bylo 

potřeba nalézt objekt s ještě vyšší autoritou, než byl král samotný. Tato snaha se začala 

objevovat ve 13. století, hlavně v období vlády Jindřicha III. v Anglii, kdy se králi podařilo si 

znepřátelit přední anglické barony v čele se Šimonem z Montfortu. Ten nakonec silou své 

osobnosti a vlivu všem ukázal, že i krále je možné donutit k určitým ústupkům, a tak částečně 

omezit jeho královskou moc. Právě Šimon z Montfortu byl ukázkou oslabování panovnické 

moci pro další generace baronů utvrzená o to více poté, co byl dán podmět pro Montfortovo 

svatořečení vzhledem k jeho násilné smrti na bitevním poli.79 Anglie, jak je z její historie 

zřejmé byla jasným příkladem že pomazaného panovníka sesadit z trůnu lze a potvrdila to 

hned několika zdařilými příklady: hned pět sesazených králů v období středověku vyvolalo 

hádky o právech a jejich možných změnách. Jelikož existoval předpoklad, že alespoň částečně 

je král zodpovědný svým poddaným, hlásilo se o slovo právo anglického lidu a Boha, 

možnost se zříci špatného krále a zvolit si nového. Tato idea se rozšířila už mezi komunitami 

 
78 LANE S., The English Bishop, the Deposition od Edward II and „Articles od Accusation“ IN 

https://eccleshistsoc.wordpress.com/2018/11/10/the-english-bishops-the-deposition-of-edward-ii-and-the-

articles-of-accusation/ (19/02/2020) 
79 THEIMANN M. J., Political Canonization and Political Symbolism in Medieval England, Journal of British 

Studies, Vol. 29, No.3, Jul. 1990. s. 246. 
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právníků navázaných na parlament ve 13. století.80      

 Samotné sesazení pomazané hlavy království nebylo snadnou záležitostí, jak se může 

z pohledu na anglické dějiny zdát. Ke změně panovníka bylo zapotřebí uvést právoplatné 

důvody. Nejčastěji byl nevhodný panovník prohlášen za tyrana: osobu, která porušuje 

korunovační přísahu, vládne lživě, nezodpovědně a ve špatné víře. Odmítání dobrých rad a 

vláda neslučitelná a anglickými zákony a zvyky byla také častým argumentem.81 Svržený král 

byl nejčastěji označen za již zmíněného tyrana nebo rex inutilis, tedy neužitečného krále 

vyznačujícího se politickou neobratností a osobní neschopností, což byl příklad Eduarda II. 

Přesto se právě sesazení Eduarda II. a posléze Richarda II., které proběhlo o několik desítek 

let později, značně liší. Eduard II. byl sesazen, dalo by se říci v rodinném kruhu, zato 

Richardovu sesazení asistoval parlament. Přesto pro takový čin byla potřeba podpora velkého 

množství baronů a nejlépe i prostého obyvatelstva, které přeci jenom bylo více propojeno 

s posvátností královského úřadu a jeho časté předávání mimo královskou linii v nich mohlo 

vzbudit podezření a podpořit rebélie. To ale nebylo v zájmu baronů ani nastupujícího krále. 

Bylo tak zapotřebí nejen získat dostatečnou podporu a zvolit dobré načasování, ale hlavně 

daný čin před lidem ospravedlnit. Předešlý král byl označen za neschopného vlády a jeho 

nástupce, v tu chvíli ještě uzurpátor, prezentován jako legitimní a právoplatný panovník, který 

s úřadem přebírá i Boží posvěcení, a tak se stává vyvoleným a vhodným, aby svému lidu 

přinesl spravedlnost, mír a Boží spásu.82 Nejčastěji se tak dělo skrz pokrevní příbuznost a 

navázanost nové dynastické linie na tu předešlou, tedy pokračování v její posvátnosti. To byl 

případ Eduarda III., který sesadil vlastního otce. O jeho původu a spojitosti s královskou 

vládnoucí dynastií tak nebylo nejmenších pochyb, či Jindřicha IV., který se jako bratranec 

sesazeného krále Richarda II. odkazoval na dřívější předky v jejich provázaných 

rodokmenech. Svou právoplatnost si mohl uzurpátor potvrdit také jako vítěz z bitevního pole, 

což byl případ Eduarda IV., či konáním zázraků atd.83     

 Důležitou roli měla i propaganda a slogany rozšířené mezi lidem o konci strádání a 

vlády tyrana a slibům o míru, spravedlnosti, milosrdenství a pravdě, které přichází s novým 

králem.84 U většiny sesazených šlo popravdě spíše o politicky úspěšný proces než zcela 

 
80 DUNHAM W., WOOD Ch., The Right to Rule in England: Deposition and the Kingdom´s Authority, 1327-

1485, The American Historical Review, Vol.81, No.4 (Oct. 1976), s. 739. 
81 Tmtéž, s. 738. 
82 Tamtéž, s. 739. 
83 Tamtéž, s. 741. 
84 CONTAMINE P., La royauté française à la fin du Moyen Âge. Modèles, pratiques et circonstances, 

Historische Zeitschrift. Beihefte, New Series, Vol. 40, Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – 

Kultur, 2006. s. 40. 
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legální právní úkon.85 Ale i tak bylo podnícení snahy o sesazení krále značně nebezpečné. Bez 

dostatečné podpory bylo jakékoliv vystoupení proti králi označeno za zradu, která se trestala 

smrtí.86 V případech, kdy však sesazení krále proběhlo úspěšně a na trůn nastoupil někdo jiný, 

odstraněný král pozbyl veškerou moc a také privilegia spojená s královským úřadem. Bylo 

mu odebráno jméno i věškerý majetek.        

 A právě ve chvíli úspěšného sesazení krále se ukázalo, že je zde přítomné právo 

autority králoství tzv. estate of the realm, což je chápáno jako určitá forma autority království 

jako takového, ale nejedná se zcela o právo parlamentu. Tato tzv. autorita království je tedy 

chápána jako něco nadřazeného vůli krále ale i Božímu pomazání. Lze to charakterizovat jako 

hlas lidu a jeho volbu, která se s korunovací a pomazáním nového krále stala i volbou Boží.87 

Celý tento proces napomáhá k pochopení změn nad přemýšlením tehdejších lidí a jejich 

přístupem k autoritám, stejně jako silnější cítění národnosti při zapojení do takto převratného 

procesu.88           

 Situace ve Francii je v mnoha ohledech stejná. I toto království zná označení tyran, 

které si musel vyslechnout například Karel VII., ještě jako dauphine při jednání o smlouvě 

z Troyes89 nebo Ludvík XI. ve spisech Thomase Basine.90 Ve slavných Mémoires Philippe de 

Commynes se můžeme v části popisující Ludvíkovu pomalou smrt dočíst, že jeho utrpení 

bylo vůlí Boží, aby se tak mohl král vykoupit za vše kruté, co během své vlády vykonal.91 I ve 

Francii bezpochyb existovaly snahy se některých panovníků zbavit, či alespoň za ně skrytě 

převzít moc. Ať už se jednalo o nezaplacení výkupného za zajatého Jana II. Dobrého jeho 

synem Karlem V. nebo podivnou smrt teprve několikadenního Jana I. následníka trůnu a 

dědice Ludvíka X., nebo o vytvoření silné kliky kolem vévody orleánského a vévody 

burgundského v době duševní nemoci Karla VI. Známe i snahu docílit vydědění krále legální 

cestou, jakou byla například smlouva z Troyes, či revolta Praguerie dauphina Ludvíka 

ovlivněného šlechtou usilující o sesazení jeho otce. Ať už byly dané procesy a snahy úspěšné 

či nikoliv. Až do Velké francouzské revoluce nebude žádný z francouzských panovníků 

násilně zbaven svého úřadu a koruny, zatímco v anglickém království jich do konce 18. století 

 
85 DUNHAM W., WOOD Ch., The Right to Rule in England: Deposition and the Kingdom´s Authority, 1327-

1485, The American Historical Review, Vol.81, No.4 (Oct. 1976), s. 741. 
86 Tamtéž, s. 743. 
87 Tamtéž, s. 747 
88 Tamtéž, s. 761. 
89 COSNEAU, E., Les grands traité de la guerre de Cent ans. Picard, Paris 1889. s. 106. 
90 Colloque des historiens, La „France anglaise“ au Moyen Age, Edition du C.T.H.S., Paris 1988. s.37. 
91 « ...la patience avec laquelle il (Louis XI) a supporté ses souffrances, semblables a celles qu´il a fait endurer 

aux autres, je la considere comme une punition que Notre Seigneur... » COMMYNES P., Mémoires, trad. J. 

Blanchard, Paris, Pocket, 2004. s. 483 
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takto skončí hned osm. Za jeden z důvodů můžeme považovat rozdílné vedení sňatkové 

politiky. Kdy ve Francii bylo pro prince a krále zvykem ženit se pouze s princeznami jiných 

královských rodin v Anglii se často stávalo, že králové pojali za manželky Angličanky 

pocházejících z domácí šlechty. Královská následnická linie se tak v Anglii značně přiblížila 

na dosah právě šlechtě, která se tak mohla vnímat jako hodná legitimního nároku na 

královskou korunu a u dvora skrze své dcery nabývala na vlivu a moci. Pro anglickou šlechtu 

se tak panovník přestal jevit jako něco vzdáleného, nedosažitelného a mystického. Naopak ve 

Francii byla jakákoliv možnost zdědění či přenesení dědičných, trůních práv na některého ze 

šlechticů velice nepravděpodobná.        

 Královskou moc francouzských vládců můžeme tedy vnímat i jako více sakrální, 

hlouběji spojenou s Bohem a jeho vůlí. Pomazaný král byl nedotknutelným Božím zástupcem 

na zemi, k jehož sesazení se ve Francii buď neutvořila dostatečně silná skupina šlechticů, 

nebo k tomu jednoduše nikdy nebyla vhodná doba, ani potřebná podpora lidu, který stál za 

svým panovníkem. Stejně tak francouzské království neznalo Magnu Chartu v takové podobě, 

kterou přijala Anglie. Parlament tu v určitém slova smyslu existoval, byl založen Ludvíkem 

IX. ale král jako jeho zakladatel nad ním držel moc. Jednalo se tak spíše o soudní dvůr. 

Šlechta byla silná, ale její nejsilnější frakce se často členily a soupeřily o moc proti sobě a 

možná i z toho důvodu se jim nikdy nepodařilo utvořit dostatečně silnou skupinu, která by 

měla takový vliv a moc docílit až sesazení panovníka. Na to se koneckonců nezmohl ani 

papež, který by sice jako další zástupce Boží na zemi mohl mít určité pravomoci, o svůj vliv 

ale přišel za vlády Filipa IV. Sličného. Tzv. avignonské zajetí papežů a následovaný 

gallikanismus oslabil nejen papežskou moc ve francouzském království, ale i v celém 

křesťanském světě. Král tudíž už nemusel mít strach z intervence papežského stolce do své 

moci. I Francie ale znala moc, která stála nad králem tzv. mystické tělo království.92 To bylo 

přítomno a mělo být symbolem určitého omezení moci spojené s francouzskou královskou 

korunou, nikdy na ni ale nedosáhlo, tedy až do Velké francouzské revoluce.  

 

 

 

 

 
92 « corps civil et mystique du royaume » POTTER, John Milton, The Development and Significance of the Salic 

Law of the French, The English Historical Reviwe, Vol. 52, No. 206, Apr., 1937. s. 245. 



 
31 

 

2.4 Konání zázraků a léčitelství 

 

Představa krále jako něčeho nedosažitelného byla spojena hlavně s jeho posvátností, které 

měl dosáhnout pomazáním při korunovaci. To z něj nejen učinilo Božího zástupce na zemi, 

ale podle dobových kronik a mínění obyvatelstva také léčitele. Schopnost pouhým dotykem 

vyléčit například křivici se připisovala jak anglickým, tak francouzským králům. Francouzské 

království bylo společně s všudypřítomným titulem nejkřesťanštějšího krále plné mužů 

prohlášených za svaté, mezi které se nepochybně chtěli řadit i francouzští králové, jako 

Ludvík IX. Svatý. Právě on díky svému zbožnému životu měl mít Boží moc léčit své věrné 

poddané. Kronikáři však samotné akty často zveličovali, aby své panovníky prostřednictvím 

těchto „zázraků“ připravili na jejich posmrtné svatořečení.93 Původně se moc léčitelství 

uplatňovala na nejrůznější nemoci, později se specifikovala výhradně na křivici, u které byla 

možnost snadno vyvolat iluze o jejím vyléčení.94 Mnozí z dobových kronikářů a 

duchovenstva však nevěřili, že tato moc přichází společně s pomazáním každého panovníka. 

Například anglický historik 12. století Vilém z Malmesbury si stojí za tím, že léčitelské 

schopnosti panovník nezískává s pomazáním, ale že jsou jeho dědictvím po předcích.95 

Naopak neznámý mnich též z Malmesbury uvádí, že zázrak může vykonat pouze světec nebo 

v případě panovníka pouze ten, který je prohlášen za svatého. Bez posvěcení totiž není 

žádných zázraků.96 Hlavně mezi duchovenstvem se objevovaly názory, že to není král, kdo 

činí dané zázraky, že ty jsou pouze v moci Boha a panovník je pouhým prostředníkem.97

 U francouzských králů se s jasným popisem léčitelských schopností setkáme u 

Ludvíka Zbožného a poté u každého krále od 9. století, od vlády Karla Holého.98 Důraz na 

tuto tradici byl posílen v dobách nepřátelství mezi Francií a Anglií. Historik Vilém Guiart 

píše o svém panovníkovi Filipu IV. Sličném, že byl schopen uzdravovat pouhým dotekem bez 

jakýchkoliv jiných svatých artefaktů, tak jako to nedokázal nikdo jiný.99   

 V Anglii zakořenil tradici o svatých panovnících a jejich nadpřirozených schopnostech 

 
93 BLOCH M., Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a 

v Anglii. Argo, 2004. s. 48. 
94 Tamtéž, s. 79. 
95 BLOCH M., Osbert z Clare: Introduction, Analecta Bollandiana, 41/1923, s5n.   
96 „Morbus erat scrophularum, a quo rex Franciae tactu manuum suarum divinitus curat“. Historiens de France, 

XXIII, s. 565, 
97 BLOCH M., Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a 

v Anglii. Argo, 2004. s. 39. 
98 Tamtéž, s. 76. 
99 „ceste prerogative sur touz autrez roys quels quíl soient…“  Historiens de France, XXII, v.204n. s. 175. 
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kult Eduarda III. Vyznavače. Podle toho se odvíjely stále honosnější a posvátnější korunovace 

a pohřby, u kterých byly přítomny svaté symboly a relikvie. To vše spolu s narůstajícím 

počtem svatých v rodokmenech mělo panovníky jasně odlišovat od obyčejných lidí. Moc 

královského dotyku se v Anglii datuje od doby Jindřicha III. v 13.století.100 Například za 

vlády Eduarda II. začal královský dvůr distribuovat speciální prsteny, které měly ochraňovat 

nositele před epileptickými záchvaty.101 Jejich historie sahá až k Josefu Arimejskému, který 

měl tuto tradici přinést do Anglie osobně. S vírou v nadpřirozené schopnosti prstenů se tak 

velmi často stávalo, že byly při pohřbech stahovány z rukou nebožtíků, u kterých se věřilo, že 

vedli zbožný život.102 Opravdový původ rituálu, při kterém se král plazil před křížem, 

ke kterému musel položit značnou sumu zlata a z té pak nechat vyhotovit dané zázračné 

prsteny, není přesně znám. Záznamy o jeho konání máme až do doby Marie Tudorovny, ta 

následně od rituálu upustila.103 Se svatostí králů si také velmi často zahrávala propaganda, 

když byla například v době Války růží vyzdvihována svatost svrženého Jindřicha VI. 

Lancasteři tak chtěli veřejně obvinit Yorky z tak ohavného činu jako sesazení a posléze i 

zavraždění nejen pomazaného krále, ale i svatého muže. Musíme však zmínit, že k Jindřichovi 

VI. sedí mnohem více role světce než schopného panovníka.104 

 

2.5 Závěr  

  

  Získání a zabezpečení si královské moci bylo pro každého panovníka nezbytnou 

součástí setrvání v úřadu. Větší změnu nezaznamenal ani pozdní středověk. Panovník se svou 

rodinou a nejužším dvorem stál ve středu dění celého království. Určitá moc byla ale i 

v rukou obyvatelstva, které se v období nespokojenosti nezdráhalo vyjít do ulic měst a dát 

povstáním jasně najevo svou nespokojenost ať už namířenou proti rádcům, dvoru či 

samotnému panovníkovi. Svrchovaná královská moc byla tak nemálo závislá na přijetí a 

podpoře i toho nejprostšího obyvatelstva.        

 Ve Francii to lze názorně vidět v období po vítězství v tzv. Stoleté válce, kdy dynastie 

 
100 THEIMANN M. J., Political Canonization and Political Symbolism in Medieval England, Journal of British 

Studies, Vol. 29, No.3, Jul. 1990. s. 265. 
101 BLOCH M., Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a 

v Anglii. Argo, 2004. s. 159–160. 
102 Tamtéž s. 161. 
103 Tamtéž, s. 162. 
104 THEIMANN M. J., Political Canonization and Political Symbolism in Medieval England, Journal of British 

Studies, Vol. 29, No.3, Jul. 1990. s. 264. 
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Valois byla nucena po převzetí trůnů od Kapetovců bojovat o svou moc a legitimitu nejen se 

šlechtou ale právě i v očích lidu. Přerušení přímé pokrevní linie přinášelo mnoho otázek 

ohledně jejich právoplatnosti i Boží vyvolenosti. Po vítězství nad dlouholetým nepřítelem si 

však potvrdila svou legitimitu Boží pomoci na bitevním poli, a tak i sama královská moc od 

této doby silně narostla a upevnila se. Panovníci usedající na trůn po Karlu VII. tak měli 

mnohem více moci a vlivu, než tomu bylo kdy předtím. To přineslo i narůstající počet členů 

královské rodiny a rozšíření dvora samotného, i bližší kontakty s nižší šlechtou či městy.105 

Tzv. Stoletá válka, jež se na svém počátku zdála být zkázou francouzského království, ho 

nakonec povznesla společně s jeho králem na výsluní moci.    

 Zato angličtí králové, kteří se museli potýkat s omezováním vlastních práv a privilegií 

už mnohem dříve se v pozdním středověku nedočkali změny. Prohraná tzv. Stoletá válka 

následovaná občanskou válkou později nazvanou Války růží jen upevňovala moc šlechty. 

Stejně jako její mnohem silnější provázanost s královským rodem skrz manželské svazky ji 

přidávala na důležitosti. Každý, kdo se chtěl stát anglickým panovníkem, potřeboval 

dostatečnou podporu nejen většiny baronů, ale navíc musel být přijat i parlamentem. 

 Anglický král a jeho moc tak nezávisela jen na vhodných předcích, Boží volbě a 

pomazání od Krista ale výhradně na anglickém lidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 MURPHY N., Ceremonial Entries, Municipal Liberties and the Negotiation of Power in Valois France, 

1328-1589, Brill, 2016. s. 128. 
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3. Legitimita 

 

3.1 Obecné vymezení a charakteristika  

 

Legitimita je obecně chápána jako uznání práva na výkon moci a uplatňovaní vlastní 

autority nad určitou skupinou lidí. Dává pomyslné povolení k vládnutí. Přední německý 

sociolog Max Weber charakterizoval legitimitu jako formu dominance. A to z důvodu, že je 

s ní spojený předpoklad, kdy jisté specifické příkazy budou dodržovány určitou skupinou lidí. 

Tato poslušnost však přichází z vlastní vůle poddaných, jejímž prostřednictvím se legitimita 

stává mnohem pevnější formou pro udržování řádu a poslušnosti. Weber to shrnuje jako 

subjektivní vnímání, které je vědomým, kolektivním souhlasem být ve vztahu dominance a 

podřízenosti. To vše založené jednak na víře v posvátnost předávané z generace na generaci 

ve formě tradic, ale také na výjimečnosti vůdce a jeho osobnosti samotné.106 V evropské 

středověké kultuře, ale i mimo ni se věřilo, že toto právo vládnout získává vyvolený vůdce 

jako mandát od Boha a mělo by být skrze něj využito k prospěchu všeho lidu.107   

 Weber se nezastavil jen u obecné charakteristiky, ale rozhodl se legitimitu uspořádat 

do 3 kategorií podle toho, na čem byla postavena. Jednalo se buď o založení na silné 

osobnosti vůdce, tedy charismatické, nebo tradiční, kdy tradice byly chápány jako 

nedotknutelné. Poslední forma byla založená na pravidlech tedy byrokratická, která převládá 

v moderní době. Jak je již z prvního pohledu patrné první dvě se neopíraly o zcela 

racionálním myšlení.108 Pro středověk byla spojena hlavně s obrazem ideálního krále, který 

byl společně se svými potomky vyvolen samotným Bohem.109 Postupem času se ale utváří 

spíše pragmatická forma legitimity, která je postavena na morálním cítění. Dané konání 

svrchované osoby je chápáno jako správné a spojené s kulturními aspekty, jako jsou sdílené 

hodnoty, tradice či vyznání.110 Přesto je nutné vnímat legitimitu jako něco mnohem důležitější 

než jen autoritu a privilegium či pouhé povolení k vládnutí, jak lze ukázat na případech 

 
106 WEBER M., Economy and Society, New York Bedminster Press, 1968, vol I. s. 212.  
107 CROMARTIE A., Legitimacy. v BELLAMY R., MASON A., Political concepts, Manchester University 

Press, Manchester 2003. s. 95. 
108 WEBER M., Essays in Sociology, eds H Gerth and C. Wrigh Mills, London Routledge, 1991. str. 14–9. 
109 APPLBAUM I. A., Legitimacy without Duty to Obey, Philosophy a Public Affairs, Vol. 38, No.3, 2010. s. 

218. 
110 JOHNSON C. a kol., Legitimacy as a Social Process, Annual Review of Sociology, Vol. 32,2006. s. 57. 
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častých vnitřních nepokojů. Vždy je nezbytné si položit otázku, zda byly dané neposlušnosti 

oprávněné, či nikoliv. Pokud byly vnímány ať už lidem, vysokými představiteli v království, 

či jinými královstvími jako oprávněné, osoba, proti které byly namířeny, je chápána jako 

nelegitimní. Na druhou stranu rebelie namířená vůči osobě, která si držela legitimitu ať už 

v jakékoliv formě, se stala ona rebelie neoprávněným aktem neposlušnosti.111 Můžeme tak 

říci, že legitimita určovala, co je správné či spravedlivé. Přesto, ale nebylo ani zcela 

vyloučeno vést legální odpor vůči králi, a přitom nezpochylňovat jeho legitimitu. Většinou se 

tak dělo v případech králů, kteří byli ovládáni klikami svých příbuzných, pod jejichž vládou 

lid trpěl a nesouhlasil s ní. Nepokoje tak byly spíše vedeny proti určitým králostvkým 

nařízením než proti celé jeho vládě. Jako příklad lze uvést revoltu vedenou Étiennem 

Marcelem, která vypukla za vlády Karla V. Francouzského.    

 Získání legitimity bylo nejčastěji spojeno s dynastickou kontinuitou, kdy ji společně 

s korunou přebíral právoplatný a uznaný následník. Pokrevní linie a vhodnost předků ale 

nebyla jedinou formou, jakou bylo možné legitimity docílit. Další z možností bylo jasné 

vítězství na bitevním poli. Bitva byla soudem Božím a její vítěz byl považován za Bohem 

vyvoleného. Takovýchto případů ale neznáme mnoho už jenom z důvodu, že válečná tažení a 

bitvy samotné byly velmi odvážným a riskantním počinem s nejistým výsledkem. Mnoho 

mrtvých a vyčerpání zdrojů odrazovalo každého panovníka, který tím navíc častokrát mohl 

riskovat i vlastní život.112 Komu se však vojenské tažení vyplatilo a díky tomu získali určitou 

část právoplatnosti, byli například angličtí králové Eduarda IV. nebo Jindřich VII.  

 Existovaly ale i další druhy legitimity. Ta, která je označována jako politická, 

zahrnovala nejen její spirituální formu. Na jedné straně šlo samozřejmě o symbolickou sílu 

moci, na druhé ale také o její materiální aspekt, kterým byla kontrola a držení majetku či 

pokladu. Síla obou se nejvíce projevila v Anglii v období často rebelujících baronů. Anglický 

král byl jediným vlastníkem symbolické moci legitimity jako právoplatný, pomazaný a 

Bohem vyvolený král, ale materiální aspekt mu často chyběl. O královských financích 

rozhodoval parlament. Oproti němu baroni, často bohatí s mnoha prostředky i vojskem, měli 

na své straně materiální aspekt moci, zato ten symbolický se jim nikdy získat nepodařilo. To 

často odrazovalo prostý lid, aby se k baronům a jejich rebeliím připojili, neboť pro ně byla 

stále mnohem důležitější symbolická prezentace moci. I to napomohlo ke stále silnějšímu 

postavení krále i jeho dvora. I v případě, kdy baronská rebelie uspěla, jako se to stalo v Anglii 

 
111 APPLBAUM I. A., Legitimacy without Duty to Obey, Philosophy a Public Affairs, Vol. 38, No.3, 2010. s. 

224. 
112 BEAUNE C., Le Miroir du pouvoir. Paris, Hervas 1989. s. 99. 
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několikrát, ať už v případě Jindřicha IV., Eduarda IV. nebo Jindřicha VII. atd., se opět 

ukázalo, že baron či šlechtic, kterému se podařilo získat dostatek podpory na sesazení krále a 

zabezpečit si vlastní legitimitu pro sebeprosazení na trůn, mohl velice brzy skončit ve stejné 

situaci jako jeho předchůdce.  Z barona s hmatatelnou mocí se stal král s tou symbolickou, 

přesto ale závislý na ostatní šlechtě. A jako její bývalý člen byl o to více tlačen potřebou 

vytvořit si, a hlavně udržet vlastní legitimitu, a tedy i status výjimečného a právoplatného 

panovníka. Jako pomazaný vládce se tak stal někým více než jen pouhým šlechticem. Sám 

musel dokázat opak, který mu v minulosti dopomohl na trůn a to tedy, že symbolická 

legitimita je důležitější.        

 Mnozí panovníci symbolickou legitimitu uměli skvěle využívat a skrze ni svou moc 

ještě více upevňovat, formou propagandy, sepisování kronik, či prezentaci svých svatých 

předků.113 Aby se s tímto baroni vyrovnali, začali přebírat náboženské symboly svatých a 

vydávat je za své vlastní.114 Výjimkou nebyla ani snaha svatořečit některého z nich, aby se tak 

posílila autorita jejich stavu. O svatořečení mohli požádat a získat ho nejen panovníci, 

mučedníci či nejvyšší církevní hodnostáři ale jakýkoliv člověk, který za svůj život učinil 

zázrak, choval se jako vzorný křesťan či svůj život zasvětil pomoci nejbližším. Někdy ale 

stačilo znát a podplatit církevní hodnostáře a svatořečení bylo na světě, aniž by se musela 

prokazovat právoplatnost jeho příjemce. Jako tomu bylo v případě anglického šlechtice a 

bojovníka proti panovnické moci Šimona z Monfortu, kde se i potvrdilo, že získat na svou 

stranu svaté mělo velký psychologický vliv.115      

 Přesto bylo nanejvýš potřebné spojit tyto dvě legitimity. Král jako nositel výhradně té 

symbolické potřeboval být uznán a přijat barony a oni naopak měli povinnost vůči němu jako 

svému lennímu pánu. Přesto právě angličtí baroni měli na krále dostatečný vliv, aby ho 

přinutili k nejrůznějším ústupkům ve svůj prospěch.116  Postupně se oslabující panovnická 

moc podnítila krále k větší podpoře svatých a jejich hledání ve svých rodokmenech. Příklad 

toho můžeme vidět ve snaze Richarda II. svatořečit Eduarda II., aby tak podpořil vlastní 

legitimitu vůči šlechtě.117 Nebo kanonizace Jindřicha VI., kterou chtěli Lancasteři podpořit 

svůj právoplatný boj proti Yorkům. K němu se později navracel i Jindřich VIII., aby se i on 

zbavil nálepky uzurpátora. Přesto žádný anglický svatý, Eduarda III. Vyznavače 

 
113 THEIMANN M. John, Political Canonization and Political Symbolism in Medieval England, Journal of 

British Studies, Vol. 29, No.3, Jul. 1990. s. 241. 
114 Tamtéž, s. 242. 
115 Tamtéž, s. 243. 
116 Tamtéž, s. 245. 
117 Tamtéž, s. 258. 
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nevyjímaje, nedosáhl takového uznání svatosti a vlivu, jako tomu bylo u francouzského krále 

Ludvíka IX. Svatého. Důvod můžeme opět vidět v mnohem silnějším francouzském 

provázání se svatostí svých panovníků a vírou v nepřerušenou kontinuitu vládců 

pocházejících ze stejné krve jako Chlodvík, Karel Veliký nebo právě Ludvík Svatý.118Ale 

také to, že francouzští šlechtici nebyli schopni najít cestu k utvoření vlastních svatých a získat 

alespoň částečně symbolickou legitimitu své moci. Jediné, na co se zmohli, byl spíše boj mezi 

sebou o alespoň částečný vliv na panovníka. Proto ve Francii královská moc narůstala a 

dosahovala takové nezávislosti a vlivu, které měly ve šlechtických kruzích jen pramalou 

protiváhu. Francouzští šlechtici, kteří nebyli součástí nejužší královské rodiny, nikdy nedrželi 

významnou hmatatelnou a už vůbec žádnou symbolickou moc. Monarchie tak zde mohla 

nerušeně přecházet až k absolutismu.119 

 

3.2 Legendární původ a dynastická kontinuita  

 

Jak již bylo zmíněno, legitimita je silně provázána s dynastickou kontinuitou. Ta byla 

důležitá hlavně proto, že se ve většině případů navracela až k legendě či legendárnímu 

předkovi, který danou dynastickou linii založil. Mýtický původ byl argumentem potvrzujícím 

právoplatnost, ale také sílu a vyvolenost určitého rodu. Ten tak skrze tuto mysticitu měl právo 

vládnout. S tím se pojí i sepisování královských kronik, kde se jasně odkazovalo k původnímu 

legendárnímu předkovi a výstavba rodinných nekropolí, které se staly jakýmsi hmatatelným 

důkazem.120 Další možností bylo shromažďování ostatků svatých a významných osobností, 

které svým původem a autoritou vzbuzovanou v křesťanském lidu podporovaly i legitimitu 

jejich majitele.121         

 Angličtí panovníci měli silnou symbolickou zbraň: tvrdili, že pochází z rodové linie  

svatého Eduarda III. Vyznavače, jenž patřil mezi poslední anglosaské krále. Právě pro ně bylo 

typické se nechat prohlásit za svaté ještě v průběhu života. Samotné svatořečení bylo spojené 

s aktem korunovace, kdy si králové od tohoto ceremoniálu užívali polobožského postavení. Se 

 
118 THEIMANN M. John, Political Canonization and Political Symbolism in Medieval England, Journal of 

British Studies, Vol. 29, No.3, Jul. 1990. s. 265. 
119 Tamtéž, s. 266. 
120 BERÁNEK, O., CERMANOVÁ P. a HRUBÝ J., ed. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita 

moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017. s. 24. 
121 Tamtéž, s. 36. 
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stále silnějším důrazem na symboliku a prezentaci posvátnosti vlastní osoby se začalo dbát i 

na okázalé a posvátné pohřby.122 Možnost prokázat svůj dynastický původ spojený 

s některým ze světců poskytovalo anglickým králům obraz jejich přímé provázanosti nejen 

s dalšími světci ale hlavně s Kristem. A tak nebylo ani překvapující, že potomci těchto 

svatých mužů měli mít léčitelské a mystické schopnosti.123 Typická svátnost anglosaských 

králů přiměla moderní historiky k jejich zařazení mezi legendární předky anglických králů. Ti 

se často odkazovali i na Normany či Kelty a jejich historii vnímali jako zdroj, díky kterému 

získal dědičnou moc.124 Právě přes Anglosasy se totiž mohli odkazovat až k legendárnímu 

králi Artuši. Nejstarší dynastie anglických králů se tak až do doby Tudorovců neostýchaly 

označovat za přímé potomky artušovské pokrevní linie.125    

 Francouzští panovníci naopak svůj původ odvozovali od legendárních Troyanů.126 Ti 

měli společně s princem Paridem uprchnout po prohrané Troyské válce s Řeky z Malé Asie a 

usídlit se právě v oblasti dnešního Ile-de-France.127 Objevují se i zmínky o předchůdcích 

s vikingskou krví, jako byl hrabě Rollo.128 Odkaz k těmto legendárním válečníkům je velmi 

lákavým, ale ne zcela vhodným pro nejkřesťanštější krále Francie. Pohanský původ bylo 

potřeba doplnit o ten křesťanský. Jako nejvhodnější se zde naskytla postava prvního 

pokřtěného franckého krále Chodvíka I. Jeho osoba se stala patronem, Bohem vyvoleným 

předkem a zakladatelem franckého království, které se později přetvořilo ve francouzské. 

S Chlodvíkem je spojeno i přijetí nejvýznamnějších francouzských symbolů, jako je tradice 

pomazání svatým olejem, znak lilie, stejně jako první královská korunovace v remešské 

katedrále. Právě on si přisvojil zákonodárnou moc, neboť zákon byl považován za něco 

posvátného a král jako jeho určovatel a poskytovatel mohl vystupovat jako oprávněný vládce 

nad daným teritoriem. Sepsání salického zákoníku bylo dalším důkazem, jak se postupně 

frančtí králové snažili o upevnění vlastní moci. Tu silně podporovala i víra v potřebu její 

dynastické, nepřerušené kontinuity.129 Francouzští panovníci se tak nejraději navraceli právě 

k Chlodvíkově osobě a svůj původ spojovali s jeho krví. Tento legitimizační prvek získával 

 
122 THEIMANN M. J., Political Canonization and Political Symbolism in Medieval England, Journal of British 

Studies, Vol. 29, No.3, Jul. 1990. s. 244. 
123 Tamtéž, s. 245. 
124 DUGAS D-J., The Legitimization of Royal Power in Chaucer´s „Man of Law´s Tale“. The University of 

Chicago Press, Vol. 95, Aug., 1997. s. 30. 
125 Tamtéž, s. 33. 
126 BEAUNE C., Naissance de la nation France, Galliard 1985. 
127 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Avant-propos de Bernard Guenée. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 247. 
128 RADULESCU R., Yorkist Propaganda and „The Chronicle from Rollo to Edward IV“, Studies in Philology, 

Vol. 100, No.4, autumn, 2003. s. 406. 
129 LE RÉGINE J., La sacralité de la royauté mérovingienne, Annales. Histoire, Sciences Sociales, Vol. 58, 

No.6, dec. 2003. s. 1222. 
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na síle také díky zachovávání přímé nástupnické linie. Poddaný lid věřil, že se vznešená 

Chlodvíkova krev předávala jeho přímým potomkům v neporušené linii, jež byla jedním 

z nejsilnějších aspektů víry ve vyvolenost a jedinečnost francouzských králů, byť nebyla zcela 

pravdivá. Jednalo se spíše o úspěšnou propagandu než nepřerušené předávání moci z otce na 

syna.130 Další osobností, která se objevovala, jako vhodný předek v pokrevní linii, byl Karel 

Veliký. Existují zprávy od francouzského humanisty Jeana de Montreuil o tom, že právě 

z důvodu větší provázanosti s potomky Karla Velikého si Filip II. August zvolil za manželku 

Alžbětu, ze starého šlechtického rodu, jako jeho přímého potomka a nositelku jeho krve.131 

 Posledním z významných francouzských panovníků, který plnil roli ideálního předka, 

byl Ludvík IX. Svatý. Ten si vydobyl za svého života plného křížových výprav a podpory 

církve takovou oblibu, že získání se přídomek svatý, po jeho tragické smrti, bylo jen 

očekávaným završením. Stal se z něho ideál krále a obhájce křesťanského lidu, který svou 

kreví a činy legitimizoval všechny své potomky a následovníky. Pádným důkazem může být i 

předání koruny Filipu VI. Valois po vymření přímé dynastie Kapetovců. Nebylo tak učiněno 

z důvodu, že se jednalo o synovce Filipa IV. Sličného a nejbližšího mužského žijícího 

příbuzného Kapetovců, v rozhodnutí je naopak uvedena jeho příbuznost právě s Ludvíkem 

IX. Svatým, od kterého Filipa dělily dvě generace. Takže skrz Ludvíkovu krev dosáhl Filip 

své legitimní vlády ve Francii nehledě na přerušení dynastické kontinuity předešlých 

Kapetovců.132           

 S častějšími změnami dynastických linií bylo stále žádanější potvrzování vlastní 

legitimity a vhodných předků. Už od doby Karla Velikého ve Francii ale i v Anglii si 

panovníci najímali historiky, aby dohledali či dokonce i upravili jejich rodokmeny a 

dynastickou historii, a to podle potřebných a žádaných regulí. Královské kroniky se poté staly 

hmatatelným důkazem jejich legitimity a vyvolenosti upevňující jejich moc nad šlechtou a 

lidem.133           

 Zmíněné snahy byly především výsledkem pevné víry v potřebu kontinuity a jednoty 

království, kterou může král svým poddaným zajistit svou legitimitou a právoplatností právě 

 
130 KRYNEN J. Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 252. 
131 Jean de Montreuil, Traité Regali ex progentie dans Opera, t. II. Lóuvre historique et polémique, (ed. N. 

Grevy, R. Ornato et G. Ouy), Tirun, 1975. p. 82. 
132 POTTER, J. M., The Development and Significance of the Salic Law of the French, The English Historical 

Reviwe, Vol. 52, No. 206, Apr.,1937. s. 239. 
133 DUGAS D-J., The Legitimization of Royal Power in Chaucer´s „Man of Law´s Tale“. The University of 

Chicago Press, Vol. 95, Aug.,1997. s. 29. 
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s odkazem na dávné tradice.134 Ve franckém období byla tato představa spojena spíše 

s pohanskou tradicí a rituály. Přirozenou magičnost na sebe později převzal právě panovník 

jakožto její zprostředkovatel.135 Původně se též jednalo o uctívání panovníka pouze jako 

jedince bez možnosti tuto poctu a volbu předávat na své potomky. Francké království daný 

zvyk společně s rituálem volby vládce jeho vyzdvihováním na štítu, převzalo od Římanů. U 

nich, v raném období, nešlo o žádnou posvátnost dědičné kontinuity. Panovník zde byl vybrán 

na základě svých válečných schopností a síle charismatu.136    

 Církev nadpřirozený původ a schopnosti králů nikdy nezpochybňovala, i když od 

pontifikátu Řehoře Velikého v 6. století si k panovnické vyvolenosti přidala dovětek, že jejího 

dosažení je možné, pouze a pokud je to podporováno Boží milostí a vůlí.137 Síla rodokmenů 

potvrzující a posilující legitimitu panovníků se bezesporu stala i prostředkem falšování a 

různých machinací s původem a předky pro všechny, kteří si touto cestou chtěli získat určitou 

autoritu.  

 

3.3 Přirozená láska a přirozené právo  

 

Každý člověk narozený na určitém území by k němu měl pociťovat lásku, přicházející 

přirozeně s jeho životem. Žádná země však neexistuje bez vlády, a tak ona láska by měla 

směřovat i k vládě a tomu, kdo ji poskytuje, tedy panovníkovi, neboť se jedná o něco 

nezbytného. Pokud někdo miluje svoji zem, musí také milovat i svého pána a krále. Navíc by 

se láska měla projevovat nejen poslušností, ale i obranou a ochranou krále a vlasti.138 

Společně s přirozenou láskou přichází i přirozené právo na vládu, které si udržuje až do 

smrti.139 Tato vazba lidu s jeho přirozeným pánem neměla být porušena. Proto se velmi lpělo 

na tom, aby králem Anglie byl Angličan, tedy ten, který má předky a narodil se na území 

anglického království a králem Francie Francouz atd. Tato touha po přirozeném králi vyvstala 

 
134 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 319. 
135 LE RÉGINE Jan, La sacralité de la royauté mérovingienne, Annales. Histoire, Sciences Sociales, Vol. 58, 

No.6 (dec. 2003), s. 1218. 
136 Tamtéž, s. 1222. 
137 Tamtéž, s. 1230. 
138 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 273. 
139 GIORDANENGO G., Review: La fonction royale. Essence et legitimité d´aprés les Tractatus de Jean de 

Terrevemeille by Jean Barbey, Nouvelles éditions latines, Vol. 8, 1983. s. 197. 
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hlavně v průběhu tzv. Stoleté války, kdy po podepsání smlouvy z Troyes měl na francouzský 

trůn usednout anglický král, tedy pán pro Francouze zcela nepřirozeného práva.140 

Francouzské kroniky, nám podávají informaci, že Filip z Valois byl upřednostněn jako 

nástupce na francouzský trůn před Eduardem III. také proto že se narodil na půdě 

francouzského království.141 Anonymní polemik napsal jen dva roky po uzavření již výše 

zmíněné smlouvy z Troyes, že králem Francie by měl být výhradně a jedině Francouz.142 

Stejně tak nalezneme zmínky o větší oblíbenosti Richarda III. na anglickém trůnu, i když 

stejně jako jeho bratr a předchůdce Eduard IV. byl ze stejné dynastie Yorků. Jeho bratr se ale 

narodil v Rouenu, zatímco Richard ve Fotheringhay.143     

 I tato víra v potřebu míti přirozeného krále a moci mu tak prokázat onu všem vrozenou 

lásku podpořila francouzský nacionální sentiment v boji za obranu své země a svého 

francouzského prince. Jednalo se též o další silný argument v právních dokumentech 

podporující nástupnické právo dauphina a popírající právoplatnost smlouvy z Troyes.144 

Určitou část legitimity bylo tedy možné získat i skrz své místo narození v moderní době 

bychom to nazývali občanstvím. Ale nebyl to pouze lid, který miluje svého krále, ale tak i 

král by měl milovat svůj lid z přirozené lásky.145  

 

 

3.4 Závěr 

 

Jak už Weber výstižně podotkl, legitimita byla silným prostředkem k docílení poslušnosti 

nenásilnou formou. Napomáhala jejím držitelům k získání potřebné autority, díky které byli a 

 
140 « O douleur ! Il est dur d´abandonner son seigneur naturel et de récevoir un maitre inconnu et étranger. » 

D.Boutet A. Strubel, Littérature et politique et société dans la France du Moyen Age, Paris, 1979, s. 188. 
141 « …pour ceo, qu´il estois nee du realme. » Scaia Chronica, Cité dans. Les préliminaires de la querre de Cent 

Ans, Paris, 1902. s. 34. 
142 « L´honneur des fleurs de lys et de la Couronne de France s´extend non pas seulement au Roy, a la Royne et 

leurs enfants, mais a tous ceulx de la Royaule Maison de France .... le droit de la Couronne de France, qui ne se 

peut ou doibt transporter aux Estangers ... » Anon. Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne: 

contenant Un journal de Paris sous les regnes de Charles VI. et de Charles VII. L'histoire du meurtre de Jean 

sans peur, duc de Bourgogne, avec les preuves. Les etats des maisons et officiers des ducs de Bourgogne de la 

derniere race, enrichis de notes historiques ... pour un grand nombre de familles illustres ... J.M.Gandouin, 

Paris, 1728.  s. 321. 
143 Fotheringhay je malá vesnice založená ve 12. století v Northamptoshirském hrabství. 
144 KRYNEN Jacques. L´empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, Gallimard, 

1993. s. 328. 
145 Tamtéž, s. 458. 
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jsou schopni vládnout masám. Ať už šlo o jakoukoliv formu legitimity a cestu, kterou byla 

dosažena, její důležitost byla vždy nezpochybnitelná a ztráta či její nedostatek fatální. Po 

celou dobu až do dnešních dnů každý vedoucí panovník, vláda či režim bojovali a bojují za 

její dosažení, prokázání a udržení, protože jak nám historie dokazuje, je vždy snazší vládnout 

nad lidem, který je poddaný a poslušný z vlastní vůle než nad tím, který předstírá poslušnost 

ze strachu. Pro středověkou společnost měla o to větší význam. Pokud už došlo na jakékoliv 

rebelie, musely vzejít ze silného přesvědčení, že je zde něco, co závažně narušuje legitimitu 

panovníka. Protože povstání proti králi, který byl považován za právoplatného a Bohem 

vyvoleného, by byl smrtelný hřích v očích všeho křesťanského lidu, a tak i něco pro 

středověkou společnost ne zcela jednoduše představitelného. Pozvednout zbraň šlo tedy pouze 

a jedině proti osobě, která nebyla vnímána jako zcela legitimní. Jedině vláda legitimního, 

právoplatného a Bohem vyvoleného panovníka mohla zabezpečit každému poslušnému 

poddanému vstup do ráje. Z toho důvodu bylo také tak důležité pro středověké poddané svého 

krále uctívat, poslouchat a oddaně mu sloužit.     

 S ohledem na všeobecně uznávanou důležitost legitimity jako takové, je těžké nalézt 

nějaké výraznější rozdíly v jejím chápání a přístupu k ní ať už v anglickém nebo 

francouzském království. Jak už bylo signifikantní i u královské moci, v Anglii byla 

legitimitou chápána nejen dědičnost, korunovace ale také přijetí osobnosti panovníka barony a 

později parlamentem. Ve Francii byla více založena na posvátnosti samotné osobnosti krále a 

víru v jeho vyvolenost a krev pocházející od legendárních předků a svatých mužů.  

 Legitimita samotná byla základním pilířem každé vlády a jakýmsi pomyslným 

majetkem každého panovníka, který si musel být bezesporu plně vědom, jak obrovský má 

význam.   
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4. Karel VII.  
 

 

4.1  Stručný životopis panovníka146 

 

Karel VI., Jan Nebojácný, Filip Dobrý, dauphin Ludvík z Guyenne, dauphin Jan, Jindřich 

V., Jindřich VI. a další. Ti všichni stáli mladému dauphinovi Karlovi v cestě k právoplatnému 

a legitimnímu získání vlády nad francouzským královstvím. Spíše nesympaticky se jevící 

muž, možná levoboček, možná vrah se do dějin evropského pozdního středověku zapsal jako 

vítěz do té doby nekonečné války s Anglií a jako buditel francouzského národního 

uvědomění. Karel VII., roi victorieux, le bien servi147, dnes spojován s národní hrdinkou 

Janou z Arku a počátkem formování moderní Francie. Byl však Karel opravdovým vítězem a 

silnou osobností nebo spíše jen dítětem štěstěny? Byl to Karel, právoplatný a jediný král 

Francie, kdo konečně spojil francouzský lid, anebo jen souhra náhod a okolností, která 

dohnala podrobené obyvatelstvo se z posledních sil vzepřít, spojit se a vyhnat Angličany? Ať 

už tak či onak, jeho cesta na francouzský trůn nebyla jednoduchá a legitimita s tím spojená 

stoprocentní. Chápali Karla jeho poddaní jako legitimního, Bohem vyvoleného krále i přesto, 

že se ho jeho vlastní otec oficiálně zřekl a část království v čele s burgundským vévodou ho 

měla za vraha Jana Nebojácného?  Bojoval Karel za království, které mu opravdu náleželo? 

 Narodil se jako 11 dítě psychicky nemocnému, ale za to lidem oblíbenému, Karlu VI. 

a již méně obílené Isabele Bavorské.  Už v mládí byl svědkem devastujícího boje mezi 

Armagnaky a Burgunďany, Angličany okupující severní část království i postupné smrti 

svých starších bratrů. Následně se navzdory své matce a rádců u dvora, o názoru Karla VI. se 

v tomto ohledu nedá zcela mluvit s ohledem na jeho neschopnost vlastního úsudku, spojil 

s Armagnaky a začal je podporovat. Z počátečního pokusu usmířit obě frakce se zrodila 

vražda Jana Nebojácného, vévody burgundského. Ať už o ní Karel věděl, nařídil ji, nebo 

naopak vůbec netušil, co se stane, jeho přítomnost na „místě činu“ se stala stigmatem, kterého 

se již nikdy nezbavil. Tento krvavý akt navíc dovedl nového vévodu burgundského Filipa 

Dobrého k uzavření spojenectví s Angličany. Vzniklo spojenectví, kterému nemohlo 

francouzské království vzdorovat. Silná osobnost anglického krále Jindřicha V. Lancastera, 

 
146 Životopisné informace byly čerpány z díla CONTAMINE P., Charles VII: une vie, une politique. Perrin, 

Paris, 2017. 
147 Překlad: král vítězný, ten, který dobře sloužil. 
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který si výpravou do sousedního království zabezpečoval vlastní legitimitu, dostala Francii 

společně s novými spojenci Burgunďany na kolena. Smlouva z Troyes, podepsána roku 1420 

za přítomnosti právě anglického krále a vévody burgundského na jedné straně a Karla VI. 

v područí královny a jejích oblíbenců na straně druhé měla vytvořit tzv. duální monarchii. 

Francouzské království by si ponechalo svůj jazyk, zvyky i kulturu a do smrti Karla VI. i 

svého krále, ale poté se měl stát dědicem koruny Jindřich, král anglický nebo jeho potomek. 

Dauphin Karel, který odmítl smlouvu uznat v ní byl vyděděn, pozbyl tak veškerých práv a 

nároků, které mu poskytovalo jeho postavení. V této svízelné situaci se ale Karlovi začalo 

postupně dařit. Zprvu zemřel v nejlepších letech Jindřich V. a zanechal po sobě pouze ročního 

syna, krátce na to podlehl infekci i Karel VI. a dauphin Karel se jako jeho jediný mužský 

potomek, nehledě na smlouvu, provolal v říjnu roku 1422 králem.    

 Už za života svého otce si dokázal vytvořit vlastní dvůr v oblasti na jihu od Loiry, 

která mu byla věrná. Zřídil parlament v Poitiers, účetní komoru i královskou radu. Dobře 

zorganizovaná správa, kterou vedli schopní a problematiky znalí obchodníci a úředníci 

namísto šlechticů, mu pomohla udržet efektivní vládu nad touto oblastí. Karel tak po smrti 

svého otce sice držel moc nad převážně jižní částí království, bezpodmínečně ale potřeboval 

být korunován, aby se tak stal králem pro všechny, a to podle starých zvyků. Tradiční místo 

korunovace francouzských králů Remeš i korunovační klenoty byly ale v rukou Angličanů. 

V tuto chvíli přišla k Chinonu Karlově sídlu venkovská dívka jménem Jana prezentující se 

jako vyslankyně Boží. Karla přesvědčila o svém poslání dostatečně natolik, že dostala vojsko 

a vydala se na velmi překvapivé tažení proti Angličanům. Podařilo se jí dobýt Orléans a 

posléze i osvobodit Remeš. Karel tak mohl být se všemi poctami pomazán a korunován jako 

pravý francouzský král uctívaje všech starobylých rituálů. Stalo se tak sedm let po smrti jeho 

otce. Jakmile měli francouzští poddaní korunovaného a pomazaného krále, navíc přímého 

potomka oblíbeného Karla VI., upínat se k anglickému dítěti již nemělo smysl. Karel si 

postupně získával města a oblasti na severu. Společně s Bretaní se začala i Normandie bouřit 

pod anglickou nadvládou. To byl jasný signál i pro vévodu burgundského, který sám již 

nechtěl být vazalem anglického krále a dále bojovat proti „vlastním“ lidem. I přes pomstu, 

kterou přísahal vykonat na Karlovi VII. za smrt svého otce, s ním nakonec uzavřel mír. 

Angličané tak přišli o nejdůležitějšího spojence na pevninské Evropě a Karel se stal jediným 

uznávaným králem Francie, byť angličtí a následovně britští monarchové tento pro ně 

bezvýznamný titul francouzských králů používali až do roku 1802.   

 Po konci bojů se mohl Karel soustředit výhradně na obnovu a modernizaci 
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zpustošeného království. Pragmatickou sankcí si podrobil církev, díky reformám armády se 

vypořádal s loupeživými bandami a zavedl stálou vojenskou jednotku. Podporoval města, 

obnovil obchod s Flandry a přátelské styky s Burgundskem. Podařilo se mu s jeho 

dlouholetou, věrnou manželkou Marií z Anjou zabezpečit pokrevní linie, a to mužským 

dědicem dauphinem Ludvíkem. Ten se sice účastnil i povstání, jehož cílem bylo sesadit Karla 

z trůnu, ale přeci jenom to byl právě on, kdo po králově smrti pokračoval v jeho politice a stal 

se zakladatel moderní Francie.         

 Tento historický popis společně s obrazem Jeana Fouqueta, který dodnes střeží zdi 

Louvru, již Karlovi nikdo nevezme, byl ale opravdu ve všech ohledech legitimním králem 

svým francouzským poddaným?  

  

4.2  Genealogické a právní nároky 

 

Karel VII. byl manželským synem a ve chvíli smrti svého otce jeho jediným mužským 

potomkem. Oba pocházeli z dynastie Valois, která se po vymření původní větve Kapetovců 

dostala na trůn. Nejen že měla nejblíže právě k původní královské pokrevní linii, ale Filip VI. 

prošel i volbou dvanácti hlavních peerů. Aby si ale dynastie Valois ještě více upevnila své 

legitimní postavení, striktně prosazovala dodržování salického zákoníku, který jasně 

vylučoval ženy či jejich potomky z následnictví. Zákon byl již uplatněn v případě Jany 

Navarské jediného potomka zesnulého Ludvíka X.148 V období vlády Karlových předchůdců 

se poté tento zákon dostal na roveň franckých tradic tak starých jako samo království. 

Jakékoliv nároky anglických králů na trůn tak byly razantně odmítnuty a Karlova dynastie si 

udržovala svou právoplatnost. Pro Karla samotného tento boj o zabezpečení si vlastní 

legitimity začal ještě za časů vlády jeho otce. Špatný zdravotní stav Karla VI. byl často 

doprovázen zvěstmi, že dauphin Karel ani jiní jeho sourozenci nevzešli z manželského 

lože.149 Tyto zprávy se nikdy nepotvrdily a neexistuje jediný záznam, které by dokazovaly, že 

by si snad sám Karel nebyl jist svým původem, přesto se staly po další roky předmětem 

neustálých pomluv a zdrojem pro anglickou či burgundskou propagandu namířenou proti 

Karlovi.           

 Nicolas Gilles, nejmladší z v této práci citovaných francouzských kronikářů, který by 

 
148 BEAUNE C., Naissance de la nation France, Galliard 1985. s. 267. 
149 EHLERS a kolektiv, Francouzští králové v období středověku: Od Oda ke Karlu VIII. (888-1498), Argo, 

Praha, 2003. s. 305. 
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zde měl zastávat pozici toho nejobjektivnějšího zpravodaje, napsal: „Hned pět synů se stalo 

dauphiny, jeden za druhým, a všichni zemřeli, zanechávajíc nejmladšího, který se jmenoval 

Karel a jako jediný přežil a stál se dědicem francouzského království“150. Ve svém díle nikde 

ani nezmiňuje jinou možnost Karlova původu a nezpochybňuje jeho nárok na korunu, 

odvíjející se od práva jediného, popřípadě nejstaršího syna.    

 Dále píše: „Karel sedmý tohoto jména, zvaný vítězný a laskavý začal vládnout v roce 

1422 a vládl okolo 39 let a to poté, co zemřel král Karel VI. Poté se on sám mohl stát králem 

Karlem VII., ale hned na začátku své vlády nalezl království ničené ze všech stran a 

obklopené nepřáteli…“151. Nehledě na smlouvu či jiné záležitosti se Karel pro Gillese stal 

králem okamžitě po smrti svého otce, tak jako se tomu stávalo pokaždé podle tradice 

francouzského království. Po této informaci Gilles zachází do větších detailů: „Stejně tak král 

Karel VII, který byl dříve zvaný dauphin, se prezentoval a tituloval jako král Francie, jak mu 

bylo dovoleno z moci a práva jediného mužského dědice koruny Francie a hned započal 

krutou válku proti Angličanům“ 152. Zde už jasně Gilles dává najevo svůj názor, že Karel se 

stal králem, jakožto právoplatný a přímý dědic.      

 Karlův osobní kronikář Jean Chartier zaznamenal, že přístup ke Karlovi byl ze strany 

poddanými rozdílný neboť: „Rozdělovali si mezi sebou práva liliové koruny, výsady jejich 

vlastního a přirozeného krále, zato jiní se věrně drželi u Karla VII, dědice tohoto práva po 

otci“153. Ukazuje, že království bylo rozděleno na dva tábory: Karlovi nepřátele, mezi které 

lze s největší pravděpodobností zařadit hlavně příznivce vévody burgundského, a na poddané, 

pro které nebylo jiného krále než toho, který svou korunu získal podle tradice a práva jako 

potomek svého otce.          

 
150 « Lesquelz cinq filz furet tous Dauphins, les uns près les autres, et tous moururent, réservé le plus jeune, qui 

auoit no Charles, qui survécût et succéda à la couronne de France. » GILLES N., Les très elegantes et copieuses 

annales des très preux, très nobles, très chretiens et excellents moderateurs des belliqueuses Gaules. Depuis la 

triste desolation de la très sainte et fameuse cite de Troie jusques au regne du très vertueux roi Francois a 

present regnant: compilees par feu très eloquant et noble historiographe en son vivant judiciaire et secretaire du 

Roi controleur de son tresor Maître Nicole Gille, jusqu'au temps du très prudent et victorieux Roi Louis 

douzieme. Et depuis additionnees selon les modernes historiens nouvellement revues et corrigees outre les 

precedentes impressions. Paris, Les Angeliers, 1544. s. 40. 
151 « Charles septieme de ce nom, fut très victorieux et débonnaire et commença a régner l´an mil quatre cents 

vingt et deux et régna trente-neuf ans ou enuiro: et trépassa a Mechun fur Yeure… auant le trépas du Roy 

Charles VI. on peut allet cognoistre que le Roy Charles VII au commencement de son règne trouva son royaume 

fort brouillé de toutes pars et occupé de ses adversaires. » GILLES N., Les très elegantes et copieuses 

annales…. Paris, Les Angeliers, 1544. s. 73. 
152 « Pareillement ledict Roy Charles septième, paradant Dauphin, se porta et intitula Roy de France et faire le 

pouvoir et debuoit comme seul hoir mâle et héritier de la couronne de France et lors commença et esleuea forte 

guerre contre les Anglois. » GILLES Tamtéž, s. 75. 
153 « Ils divisent entre eux les droits de la couronne des lis, les droits de leur roi propre et naturel. Les uns, en 

effet, adhéraient fidèlement au sérénissime Charles VII, héritier du droit paternel. »  CHARTIER J. Chronique 

de Charles VII, roi de France. Nouvelle édition, Paris 1858. s. 13–14. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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 Dále píše, že lid chtěl, aby: „…si zpět vydobyl svá práva tak, aby jeho poddaní mohli 

žít v míru a nechat ho posvětit v Remeši“154. Podle Chartiera si lid jasně žádal svého 

legitimního krále, neboť žádný jiný mu nemůže zaručit mír a spásu. Zmíněná sakralizace je 

poté nedílnou součástí rituálu, který musí král podstoupit, aby završil celý proces převzetí 

koruny i moci a mohl vládnout svému lidu jako zástupce Boha na zemi. Autor neprojevuje 

sebemenší pochybnosti nad tím, že právě Karel je tím jediným, kdo může tento post 

zaujmout, neboť: „…poté co Karel VI., král Francie zemřel, stalo se jeho dítě králem 

Francie, a to bez jakýchkoliv pochybností je právě dauphine, skutečný, a přirozeným dědic 

království“155. Chartier se zde shoduje s většinou autorů v otázce legitimity Karlova 

dědičného práva i nástupu na trůn nehledě na jakékoliv smlouvy, dohody či jiná rozhodnutí. 

Aniž by musel být hned korunován, Karel se stává králem v okamžiku smrti svého otce a 

tento post mu nemůže vzít nikdo jiný.       

 Biskup a Karlův osobní rádce Thomas Basin se k této problematice vyjádřil jasně: 

„Karel VII, dědic zmíněného království v případě, že přežije svého otce, se stává králem té 

části království, která nepadla do rukou Burgunďanů. Titul krále nezískal ještě za života 

svého otce, byl jmenován pouze nejstarším synem, tedy dauphinem z Viennois. Francouzi ale 

za něj a jeho jméno i tak bojovali a vedli své kampaně proti Burgunďanům i Angličanům“156. 

Basin zde popisuje určitě důležitou věc a to, že francouzský lid už v době, kdy ještě nebyl ani 

králem, ale pouze dauphinem, si uvědomoval právoplatnost jeho nároků na trůn a nebál se 

postavit se za svého budoucího krále a bojovat proti všem, kteří by mu dané právo chtěli 

odepřít.             

 Aby nebyl nikdo uveden v omyl, Basin vysvětlil tradici, podle které se po staletí dědila 

francouzská koruna: „… království přenést v řádu přirozené posloupnosti na jediného syna, 

který Karlovi VI. v té době zůstal...“157. Po smrti krále Karla VI. už pak všechny oficiální 

dokumenty a všechna vydaná francouzská díla bez ohledu na žánr titulovala Karla VII. jako 

krále Francie: „…tato díla Karla již více nenazývala dauphinem, byť tento titul mu byl 

 
154 « De conquérir son droit paternel…. Que son peuple vivra en bonne paix soubz luy et de soy faire aller sacrer 

audit lieu de Rains. » CHARTIER J. Chronique de Charles VII, roi de France. Nouvelle édition, Paris 1858. s. 

27. 
155 « …après le décès dudit roy de France, se ledit enfant vivoir il serait roy de France, en déboutant de tous 

pointz Monseigneur le dauphin, vray héritier naturel dudit royaume. » Tamtéž, s. 28. 
156 „Karoli septimi nomine regere et administrare ceperunt, tanquam illius qui omnino' futurus esset hères regni 

si patri suo superstes maneret. Non enim pâtre vivente se regem appellavit, sed tantummodo, tanquam régis 

primogenitus, Delfinum Viennensem sese titulabaf. Sibi ergo et ejus nomine Franci, et contra Burgundiones et 

contra Anglos dimicabant et bellicas suas expediciones ducebant.“ BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles 

Samaran (éd.), Paris 1945. s. 57. 
157 „relinquens regnum, jure quidem ad Karolum septimum, filium unicum sibi superstitem, et naturalis 

successionis ordine devolutum.“ BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 81. 
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připisován dál Angličany a Burgunďany, ale od teď už byl právoplatným a přirozeným králem 

Francie“158. Všichni tři autoři se tedy shodují, že Karel se stal králem díky právu nejstaršího 

syna a tradice předávaní moci v nepřerušené posloupnosti královské pokrevní linie mužských 

dědiců.            

 To, co ale jednou provždy podrylo Karlovu legitimitu, byl krvavý čin, při němž byl 

zavražděn Jan Nebojácný, vévoda burgundský a kterého se Karel ještě jako dauphin zúčastnil. 

Není však známo, do jaké míry byl opravdu do vraždy zapojen. Samotná jeho přítomnost ale 

stačila, aby byl označen za vraha vznešené krve a trestem mu mělo být nejen odebrání všech 

titulů, ale i vyloučení z královské linie.159 Celkovou Karlovu náklonost k Armagnakům nesla 

nejbližší klika okolo jeho matky královny Isabely nelibě.160 Názor poddaných se poté odvíjel 

od toho, zda byli příznivci Armagnaků či Burgundanů. Nehledě na skutečný rozsah Karlova 

zapojení se do celé záležitosti byl nový vévoda burgundský rozhodnut se dauphinovi pomstít 

a svůj záměr dotáhl až tak daleko, že se přidal na stranu Angličanů a donutil zástupce Francie 

podepsat smlouvu z Troyes.         

 Dohoda mezi anglickým králem a francouzskou stranou, kterou zastupovala královna 

Isabela a vévoda burgundský, vydědila dauphina Karla a jako následovníka na trůně určila 

anglického krále Jindřicha V. či jeho potomky. Existují však i názory, že smlouva nebyla 

platná už kvůli tomu, že Jindřich V. sám byl jako předtím jeho otec uzurpátorem anglického 

trůnu a nemohl tak být právoplatným králem Anglie.161 Přesto podrobená Francie neměla sílu 

se anglickému a burgundskému nátlaku ubránit. Francouzský parlament i generální stavy byly 

následně Jindřichem i Filipem Dobrým přesvědčeni smlouvu přijmout.162 Dauphin naopak 

dohodu nikdy neuznal. Co ale samotná smlouva z Troyes znamenala pro Karlův legitimní 

nástup na trůn?         

 Smlouva se skládá ze 31 článků a dva z nich se přímo týkají dauphina, a to článek 

číslo 12. „Náš syn se vzdá své moci a všeho, co mu přináší zisk, vrátí do naší podřízenosti 

jako i všechna určená města, hrady, usedlosti, oblasti a lid, které jsou podřízeni našemu 

království a nám, a tak i rebely kteří jsou součástí skupiny, která se všeobecně nazývá 

 
158 „…gesta ipsius Karoli septimi non jam delfini, licet hune solum sibi titulum Angli et Burgundiones eciam 

tune déferrent, sed ex tune régis Francorum legittimi et naturalis…“ BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles 

Samaran (éd.), Paris 1945. s. 81. 
159 Colloque des historiens, La „France anglaise“ au Moyen Age, Edition du C.T.H.S., Paris, 1988. s. 45. 
160 Tamtéž, s. 47. 
161 LEWIS P. S. War Propaganda and Historiography in Fifteenth-Century France and England,  

Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 15,1965. s. 13. 
162 TUCK, A., Crown and Nobility, 1272-1461: Political Conflict in Late Medieval England. Totowa, N.J.: 

Barnes a Noble, 1985. s. 36. 
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dauphin a Armagnaci“.163 A článek 29.: „S ohledem na strašlivé a obrovské zločiny a 

nenávist spáchané Karlem, tak řečeným dauphinem z Viennois, na francouzském království 

jsem se rozhodl, že náš syn král Jindřich ani náš syn Filip, vévoda burgundský se nebudou 

snažit o narovnání či uzavření míru se zmíněným Karlem…“.164       

 Karel byl jasně zbaven všech svých práv a nároků, z důvodu jeho jednání proti své 

zemi. Vraždou Jana Nebojácného a přidáním se na stranu Armagnaků, chápaným jako zkáza 

království, se provinil natolik, že měl pozbýt právo usednout na trůn neb mu nezůstala žádná 

vznešenost. Na druhou stranu smlouva nezaznamenává žádné jiné důvody, proč by dauphin 

neměl být vlády hoden. Nepopírá se jeho legitimita jakožto syna Karla VI. ani schopnost 

vlády s ohledem na jeho zdravotní stav či jiné predispozice. To podporuje i teorii, že smlouva 

z Troyes byla pouze pomstou Filipa Dobrého za vraždu jeho otce. Co je ale též nezbytné 

podotknout: smlouva samotná neustanovovala nového krále Francie ale pouze dědice a 

regenta.165 Anglický král Jindřich se měl po dobu života Karla VI. stát jeho dědicem tedy 

dauphinem. To samotné již bylo značně problematické, neboť tento titul byl vázán k území 

v okolí Dauphiné, které v době podepsání smlouvy držel pevně v rukou právě Karel.166 Navíc 

smlouva byla původně napsána v latině, které většina přítomných nerozuměla.167 Karel VI. se 

zrovna nacházel ve stavu apatie, nemohl tak vnímat, co se okolo něj děje, a královna Isabela 

se nikdy nedala počítat za opravdovou Francouzsku. Smlouva z Troyes by se tak mohla 

nazvat uzavřením dohody mezi anglickým králem a burgundským vévodou o záležitostech 

francouzského království.         

 Nicolas Gilles zaznamenal, co samotné smlouvě přecházelo: „…novému 

burgundskému vévodovi radili hlavně ti, kteří zastávali své úřady na královském dvoře, aby 

dauphin ztratil všechny své úřady, jež by poté připadly anglickému králi. K posílení toho, aby 

bylo uzavřeno manželství mezi anglickým králem a Kateřinou sestrou zmíněného dauphina za 

 
163 12. ITEM que nostredit filz labourera de son pouvoir et le plus tost que faire se pourra profitablement, à 

mettre en nostre obéissance toutes et chacunes citez, villes, châteaux, lieux, pays et personnes dedans nostre 

royaume désobéissants a nous et rebelles, tenants la partie ou estans de la partie vulgaument appelée du Dauphin 

et d´Armagnac. COSNEAU, E., Les grands traité de la guerre de Cent ans. Picard, Paris 1889. s. 106. 
164 ITEM considéré les horribles et énormes crimes et déliez perpétrez oudit royaume de France par Charles, soy 

disant Dauphin de Viennois, il est accordé que nous, ne nostredit filz, le Roy Henry, ne aussi nostre chier filz, 

Philippe, duc de Bourgogne, ne traicterons aucunement de paix ou de concorde avecques ledit Charles, ne ferons 

ou ferons, traictier, senon du conseil et assentement de tous et chascun de nous trois et des estas des deux 

royaumes dessusdiz. Tamtéž, s. 113. 
165 Colloque des historiens, La „France anglaise“ au Moyen Age, Edition du C.T.H.S., Paris 1988. s. 42. 
166 CURRY, A., Two kingdoms, one king: the Treaty of Troyes (1420) and the creation of a double monarchy of 

England and France. In: Richardson, Glenn (ed.) 'The Contending Kingdoms': France and England 1420–1700. 

Aldershot, UK. Ashgate, 2008, s. 25. 
167 ALLMAND Ch., War, Government and Power in Late Medieval France, Liverpool University Press, 2000. s. 

80. 
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těch okolností, že anglický král převezme všechna práva tak jako i na korunu francouzského 

království a namísto dauphina se stane dědicem Karla VI. s tím, že tak bude myslet i na blaho 

a prospěch svého hostitele (vévoda burgundský) …“168. Jako by nám autor chtěl dát 

nenápadně najevo, kdo za tím vším stál. Vévoda burgundský byl dozajista posledním 

pomyslným hřebíčkem do rakve francouzského odporu proti anglickému vojsku. Věděl dobře, 

že francouzské království nebude moci vzdorovat, pokud se přidá na stranu Angličanů, a 

dozajista chtěl tohoto postavení využít ve svůj prospěch, a to nejen pomstít se dauphinovi, ale 

i získat lenní nezávislost svých držav na Francii. Nešlo tedy o to, že by byl dauphin 

neschopný či nehodný vlády.        

 Chartier smlouvu z Troyes popisuje takto: „…bylo dohodnuto, že nikdo jiný, než 

Jindřich nastupující po Karlovi nebude mít právo nosit korunu s liliemi, a že se stane navždy 

dědictvím jeho a Kateřininých dětí“.169 Hned zatím ale dodává: „…tímto rozhodnutím král 

nařídil vyloučení svého syna, svého přirozeného dědice, z následnictví. Tento verdikt však 

nebyl považován za jeho vlastní rozhodnutí či plod jeho skutečné touhy tak učinit, ale spíše 

jako důsledek nátlaku, který na něj vyvíjeli Angličané, v jejiž područí se nacházel.“170 Záleží, 

kdo všechno autorův názor sdílel, ale dozajisté z textu samotného lze vycítit pochybnosti o 

právoplatnosti dohody, což opět slouží minimálně v očích Chartiera jako důkaz Karlova 

legitimního nároku.          

 „Vytvořili a uzavřeli mírovou smlouvu mezi dvěma králi, ve které francouzský král pod 

záminkou neposlušnosti vydědil svého syna, Karla VII., který byl tehdy dauphinem z Viennois 

a spravoval oblasti pod nadvládou Armagnaků, a jako dědice svého titulu ustanovil 

anglického krále Jindřicha…“.171 Takto komentuje smlouvu z Troyes třetí z autorů Thomas 

 
168 « … nouveau Duc de Bourgogne et luy conseillèrent et par especial ceux qui tenoyent les Offices du 

Royaume, doutant la sureur de monsict Seigneur le Dauphin, et de perdre leurs Offices, qu´il a´allaist du Roy 

d´Angleterre ce qu´il sieste meist entre les mains des Anglois le Roy, la Royne at Catherine de France, sœur de 

mondict Seigneur le Dauphin: ez conclure ledict Duc et ceux de Paris, le mariage de madicte dame Catherine 

avec ledict Roy Henry d´Angleterre par telle condition que ledict Roy d´Angleterre auroit par adoption la 

propriété du royaume et en priueroit monsict seigneur le Dauphin seul filz et droit héritier de Roy: mais ilz 

comproyent sans leur hoste car il en alla bien autrement ainsi que Dieu le permet » GILLES N., Les très 

elegantes et copieuses annales …. Paris, Les Angeliers, 1544. s.72. 
169 « …il avoit été convenu pas traité que nul autre que lui Henry ne parviendrait après le roi Charles a la 

couronne ainsi qu´au diadème fleurdelisés, et que les enfants issus de lui et de Catherine conserveraient le 

royaume à perpétuité, comme son propre héritage. » CHARTIER J. Chronique de Charles VII, roi de France. 

Nouvelle édition, Paris 1858. s. 6. 
170« Par cet édit, le roi lui-même ordonnait d´exclure de trône son fils, son propre héritier naturel…Toutefois, on 

regardoit cet édit comme n´étant pas le fruit de propre mouvement ni d´une passion réelle de la part du roi, mais 

bien plutôt le résultat de la contrainte exercée sur ce prince par les Anglois, qui le tenaient en tutelle. » Tamtéž, s. 

9. 
171 „fortiter imminebant, et se et terras quas tenebant ab utrisque defendebant, pacis fédéra inierunt et 

pepigerunt^ inter ambos reges; ita videlicet quod Francorum rex, velud per inobedienciam ad se, patrem, 

exheredato filio suo Karolo septimo, tune, ut diximus, delfino Viennensi et parcium illorum qui Arminiaci 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544


 
51 

 

Basin. Zmíněná neposlušnost měla opět odkazovat na onu nešťastnou událost smrti Jana 

Nebojácného. Poté i dodává: „… Karel VII., kterým jeho otec pohrdal a odmítl ho jako svého 

dědice, byl i přesto Francouzi vnímán jako král“172. Smlouva samotná byla v první řadě pro 

francouzský lid příslibem ukončení války a krvavých konfliktů. Nemocný, ale zato oblíbený 

král Karel VI. zůstal na trůně a nějaké budoucí vyhlídky na možné předání koruny 

anglickému králi asi ani nikomu nepřišly na mysl. Byla by vůbec tato skutečnost pro 

francouzský lid přijatelná? Z jakého důvodu by se nenásledovala prastará tradice předávání 

moci na nejstaršího syna, když v tomto případě byl skvělý kandidát, mladý, energický Karel, 

který už zdatnost ve spravování území ukázal na příkladu svých apanáží na jihu. Autor nám 

tedy říká, že nehledě na smlouvu lid nepřestal a ani neměl důvod k tomu přestat považovat 

dauphina Karla za svého budoucího panovníka.      

 Pro většinu soudobých autorů tak byla smlouva pouze hrůzným nástrojem vévodovy 

pomsty dauphinovi a sama o sobě byla často přeceňována. Bylo ale vůbec možné, aby ho 

kdokoliv, byť jeho vlastní otec mohl zbavit koruny a jeho práva na trůn?   

 Jeden z předních Karlových právníků Jean de Terrevermeille obhajuje na 

jednoduchém příkladu domu a cesty Karlovy nároky. Království přirovnává k silnici, tedy 

majetku ne soukromému, ale veřejnému, s kterým si žádná osoba nemůže nakládat podle 

vlastních potřeb. Správa nad ní je dána podle povahy tradic místa, na kterém se nachází, ve 

Francii tedy podle zvyku přímé mužské pokrevní linie.173 Následuje další vysvětlení, kdy 

informuje o tom, že král nepředává svou korunu závětí či svou vůlí na svého syna, tomu 

automaticky náleží a je povolán na trůn sílou zvyku a tradice, a ne z vůle svého otce. Ten tedy 

nemá, jak právo usadit dědice na trůn, tak ani mu ho upírat. Podle tohoto Karel VI. se sice 

mohl dauphina vzdát a vydědit ho, ale nikdy mu nemohl upřít korunu, na kterou měl podle 

tradice a zvyku právo.174 Právě de Terrevermeille je jednám ze zakladatelů a průkopníků 

myšlenky, kdy jednoduše řečeno, království je funkcí, kterou král nevlastní. 

 Podobná myšlenka, že síla veřejnosti, která dává moc koruně, náleží království 

samotnému a žádný z králů ji nemůže odcizit či zmenšovat, se poté neobjevuje pouze u 

 
appellabantur imperium tenentes heredem regni post se Henricum Anglorum regem instituit …“ BASIN T., 

Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 67. 
172 Karolus septimus spreta ac penitus rejecta patris sui exheredacione a Francis pro rege habitus est… BASIN 

T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 89. 
173 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 298. 
174 Tamtéž, s. 299. 
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Terrevermeilla.175 Jean Juvénal des Ursins ve svém díle Contre les prétentions des Roys 

s´Angleterre sur la France píše: „A jemu nemůže král, jeho otec, ani nikdo jiný, upřít či 

odejmout toto právo i kdyby to chtěl udělat a kdyby to udělal, bylo by to neprávoplatné, neboť 

král nemůže zabraňovat nikomu z královské krve nasoupit na trůn“.176 I z jiných dokumentů 

sepsaných ještě před uzavřením smlouvy z Troyes jasně vyplývá, že Karel VI. nejen, že nebyl 

ve stavu dostatečného vědomí, aby si uvědomoval, co vlastně podepisuje, ale především nebyl 

dostatečnou autoritou na to, aby něco takového mohl vykonat.177 Poté ale otázkou zůstává, co 

bylo opravdovým záměrem Filipa Dobrého, a zda věřil, že se takováto změna v následnictví 

opravdu povede a že Jindřich bude přijat. Možná si byl už od začátku vědom, že dauphin se 

svého postavení nevzdá a že se za něj postaví i nemalá část království. Ne zcela promyšleně 

se chopil první příležitosti, jak se pomstít nehledě na možné následky, které mohly mít 

katastrofální dopad. Podobné názory jako Terrevermeille nebo Ursins sdílí i Thomas Basin. 

Ve svých dokumentech týkajících se smlouvy z Troyes zaznamenal článkům, ve kterých je 

dauphin, jediný králův syn, vyděděn: „…ani samotný dauphin, ani jeho podporovatelé, kteří 

drželi moc na nejvzdálenějších francouzských územích, neuvěřili a říkali. Říkali, že jediným 

důvodem bylo, že král, jeho otec, nebyl svobodný, protože ho ovlivňovali Burgunďané a 

Angličané, a navíc nebyl v této době zcela zdráv, ale že ani takovým to způsobem nemohl 

platně a legitimně toto vykonat, a že v případě jeho dobrého zdraví a při plném vědomí by 

nikdy takovouto smlouvu neuzavřel“178. Basin tak shrnul situaci a názory obyvatel království: 

král nebyl zcela zdráv a byl pod nátlakem, ale především však neměl právo na to něco 

takového učinit, ať už se Karel dopustil čehokoliv, třeba i vraždy člena královské rodiny. Bylo 

mnoho tvrzení hlavně ze strany burgundského vévody, že takto ohavným činem se sám 

připravil o právo následovat svého otce na francouzský trůn.179     

 Nakonec ale sám vévoda burgundský uznal, že spojenectví s Anglií není nejvýhodnější 

ani pro něj, ani pro jeho poddané a s ohledem na narůstající oblibu Karla u francouzského lidu 

a po jeho korunovaci v Remeši nediskutovatelnou autoritu se rozhodl zapomenout na starou 

 
175 POTTER, J. M., The Development and Significance of the Salic Law of the French, The English Historical 

Reviwe, Vol. 52, No. 206, Apr., 1937. s. 245. 
176 « Et ne luy peut le Roy son père, ny autre, abdiquer ou oser ce Droit ; voire mesme s'il le vouloit & 

consentait, quoy qu'il en fust, il ne feroit fait prejudice qu'a luy, & non mie aux autres du Sang, pouvans venir a 

la succession… » Tamtéž, s. 249. 
177 CONTAMINE P., Charles VII: une vie, une politique, Perrin, Paris, 2017. s. 66. 
178 „Sed de hujusmodi pace et ejus capitulis seu de exhere dacione Karoli delfini, unici tune filii patri suo, nec 

ipse delfinus, nec sui, quibus longe major pars regni parebat, quicquam curarunt, dicentes a rege pâtre suo, non 

in sua plena' libertate, sed sub Anglorum et Burgundionum potestate constituto, nec tune sana mente existente, 

nichil taie validum aut legittimum iieri potuisse. Quod verisimiliter nunquam facturus fuisset, si sane mentis et in 

sua plena libertate mansisset.“ BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 68. 
179 Historia Anglicana. Ed. H.T.Riley. 2 vols. Rolls Series. London: Longmans.s, 1862–64. 
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křivdu a získat mocného spojence, také pro svou politiku vůči Říši, podepsáním dohody 

v Arrasu roku 1435.          

 Gilles k této záležitosti poznamenal: „ …že se smlouva z Arrasu zdála na první pohled 

schopna ohrozit úctu ke králi a francouzské koruně, spojeni po celý čas válek a jejich 

následků, které musel král řešit ve všech částech svého království a s ohledem na to byla pro 

něj tato dohoda nesmírně prospěšná stejně jako pro všechen lid a přišla v pravou chvíli 

zotavování oblastí, které byly osvobozeny od anglické nadvlády“.180Autor připisuje smlouvě 

z Arrasu velkou váhu a považuje ji za důvod ukončení všech bojů, a hlavně konečného míru, 

který byl samozřejmě prospěšný pro všechny, můžeme říct, Francouze.    

 Stejný názor měl i Jean Chartier, který o smlouvě z Arrasu napsal, že se jednalo: „… o 

konečný mír mezi králem Francie a vévodou burgundským … kterému byli svědky kardinálové 

a světští představitelé…“.181 Smlouva samotná je obsáhlá, ale článek 24. explicitně potvrzuje 

Karlovu legitimitu: „… řečený vévoda bude nazývat a považovat krále za svého panovníka, za 

všech podmínek a okolností …“.182 Tak Chartier dokazuje, že nejen vévoda burgundský, ale i 

přítomná církev a všichni vysocí hodnostáři v království se spojili a navrátili se pod ochranu 

svého právoplatného a přirozeného krále Karla VII.      

 Pro změnu Thomas Basine větší pozornost věnuje příčině, která natolik rozeštvala oba 

zúčastněné, kdy píše: „… on [Jan Nebojácný] byl v přítomnosti dauphina krutě zavražděn. 

Dauphin sám ale nebyl spolupachatelem, a co více sám byl vystrašen, neboť v té době byl 

ještě mlád, a to je to, co jedním hlasem všichni ostatní dosvědčili“183. Basin tedy zastává 

právě tu teorii, ve které byl dauphin Karel pouze nevinným přihlížejícím nešťastné události a 

rozhodně ne jejím zprostředkovatelem. I to ale nemusí být zcela pravdivé už jen kvůli faktu, 

že se Karel nikdy nepokusil viníky dopadnout a posléze se jich měl veřejně zastat. A přeci 

sám by měl i důvod k tomu se Janu Nebojácnému pomstít za vraždu svého strýce Ludvíka, 

vévody orleánského.          

 Sám Basin smlouvě z Arrasu nevěnuje tolik prostoru, ale ve svém popisu nijak 

 
180 « … appointement d´Arras semblant de prime face estre a la charge et foule de l´honneur du Roy et de la 

couronne de France, toutes fois confédéré le temps qui lors courait et les grands guerres et affaires que le Roy 

auoit de tous les costez de son royaume, il fut grandement profitable au Roy et à la chose publique et moyennant 

iceluy appointement s´en ensuivit le recouvrement du surplus se royaume, que les Anglois occupoyent. » 

GILLES N., Les très elegantes et copieuses annales…Paris, Les Angeliers, 1544. s. 93. 
181 « … l´interprétation de la paix finale entre lesdits roys de France et duc de Bourgogne … cardinaux et autres 

saiges assistes… » CHARTIER J. Chronique de Charles VII, roi de France. Nouvelle édition, Paris 1858. s. 193. 
182 Art. 24. « … ledit duc nomme ou appelle le roy son souverain, néanmoins c´est sur telle condition que pour 

ce… » Tamtéž, s. 201. 
183 „…eum in dicto Castro sic evocatum in presencia delfini fuisse crudeliter peremptum. Qui, quod de hoc 

minime conscius fuerit, ymo factum vehementer exhorruerit, qui tamen ' adhuc juvenis et adolescens erat, 

constantissime et a se et a pluribus aliis assertum est semper.“ BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles 

Samaran (éd.), Paris 1945. s. 72. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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nezmiňuje, že by byl vévoda nucen přijmout Karlovu svrchovanou moc nad svým vévodstvím 

a uznat ho jako svého právoplatného pána. Jednalo se o akt, který autor neměl potřebu 

zmiňovat, neboť byl zcela jasný a vévoda uznával francouzského krále už delší dobu? Přesto 

je Karel VII. ve smlouvě označen jako „suverénní panovník“, ačkoliv je v ní Filip Dobrý 

vévoda burgundský sám zproštěn od všech povinností podřízených či vazalů.184 Karel se 

použitou titulaturou mohl také snažit dát najevo, kdo uzavírá smlouvu z nadřazené pozice. 

S ohledem na její povahu i okolnosti, které doprovázely uzavření, vykresluje použitá titulatura 

jednoznačně Karla jako jediného a svrchovaného panovníka Francie. Nesporností zůstává, že 

to právě on jako jediný přeživší syn Karla VI. měl z pohledu zvyku a tradice i salického 

zákoníku nejlegitimnější nárok na francouzský trůn. Smlouva z Troyes sama o sobě měla 

velmi chabou právoplatnost. Nejsilnějším argumentem by potom měla být ona teorie, že král 

sám nemá právo rozhodnout, kdo po něm usedne na trůn, neboť koruna je předávána podle 

tradice a zvyku, a ne z rozhodnutí panovníka. Přesto její symbolické odvolání srkz uzavření 

míru mezi Karlem VII. a Filipem Dobrým bylo konečným uzavřením všech možných řečí a 

pochybností ze strany Burgunďanů o Karlově právu vládnout.  

 

 

4.3  Moc a podpora 

 

Je zcela nezpochybnitelné, že potřeba podpory poddaných je nedílnou součástí moci a 

schopnosti vládnout. A právě v období tzv. Stoleté války to pro oba krále, jak anglického, tak 

francouzského, platilo dvojnásob. Jak už bylo výše zmíněno, samotná dynastie Valois se od 

počátku vlády potýkala se svou zpochybňovanou legitimitou. Největší krize přišla ve chvíli, 

kdy měl být trůn odepřen právoplatnému nástupci. Stále hlouběji postupující anglické vojsko 

začalo svou správou zabraných území upírat obyvatelům jejich práva a tradice, na které byli 

zvyklí. Potřeba osvobození, pocit sounáležitosti všech obyvatel společně okupovaných 

nepřítelem se spojil v hledání společného symbolu, ke kterému by se mohl upnout. Tím se 

stala osobnost krále. Bohem vyvolený vůdce s francouzskou krví, narozený na francouzské 

půdě s francouzskými předky a kořeny sahající až k legendárnímu Ludvíkovi Svatému a 

 
184 COLLECTIF, Philippe le Bon et la Pragmatique sanction de Bourges, Centre D'etudes Bourguignonnes 

N°151 Tome Xxxviii Annee 1966 Fasc. 3, s. 166. 
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Chlodvíkovi. Král se tak stal nejvhodnějším symbolem pro národní odpor.185 Velký vliv na to 

samozřejmě měla i propaganda, která dauphina Karla ukazovala jako jediného právoplatného 

a přirozeného vládce, bez kterého nelze dosáhnout míru a svobody. Být Francouzem tak 

znamenalo být věrný svému králi a jeho dynastii, neboť to samotné bylo ztělesněním 

francouzského zájmu.186 Všem zúčastněným bylo zcela jasné, že jediné, co může zachránit 

francouzské království před zkázou, je jednota všech jeho poddaných, burgundského vévody 

nevyjímaje. Bylo potřeba probudit „la resistence nationale“. Ta se stala reálnou společně se 

smlouvou z Arrasu, kdy se poprvé mohl Karel VII. prezentovat jako král všech Francouzů a 

postavit se proti Angličanům společně se sjednoceným královstvím, spojeným nacionálním 

cítěním.187          

 Podpora nejvyšších představitelů byla pro Karla VII. stěžejní. Už od mládí, kdy se 

přidal na stranu Armagnaků, mohl počítat s jejich loajalitou. Burgunďané188 byli na druhou 

stranu rozhodnuti Karla připravit o veškerý vliv. Změna, kterou přinesla smlouva z Arrasu, 

měla pro Karla VII. zásadní dopad. Nejmocnější vazal se navrátil do jeho přízně a největší 

příkoří byla zapomenuta. Karel si vévodu zvolil jako kmotra svých dětí a byl dohodnut sňatek 

mezi vévodovým synem Karlem Burgundským a francouzskou princeznou Kateřinou.189 Jak 

ale silná byla podpora šlechty a armády na začátku a v průběhu Karlovy vlády? Vnímali ho 

opravdu jako svého svrchovaného panovníka?      

 Nicolas Gilles zaznamenal, že si Karel věrnost a podporu ve šlechtických kruzích 

zabezpečoval hned několika způsoby. Jedním z nich bylo dosazování jejich příbuzných do 

úřadů nebo například věnovaním území výměnou za jejich vděčnost spojenou s loajalitou ke 

své osobě. Napsal: „…hrabě z Foix, jeho bratranec, až se dostane do věku dospělosti získá 

správu nad územím, díky čemuž bude zaručena věrnost vůči králi Francie, a až bude v daném 

věku, přijde ke králi mu vzdát hold se všemi zvyky a stane se tak královým vazalem a 

poddaným...“190. Gilles popsal i další způsob, kterým byla neopomenutelná sňatková politika: 

 
185  « Dans la presentation feodale de la rivalité franco-anglaise, c´est la personne du roi de France qui est mis en 

exergue. Ce sont ses intérets, son bon droit qu´il s´agit de défendre, et ce n´est par contrecoup que les sujets sont 

concernés. Voilá qui contribue peut-etre à expliquer la specificité du sentiment national pendant la guerre de 

Cent Ans : un sentiment qui s´ordonne autour de la personne du roi, avant meme que le traité Troyes n´en fasse 

l´incarnation, le symbole de la résistance nationale. » KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à 

la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981 s. 260. 
186 Tamtéž, s. 270. 
187 Colloque des historiens, La „France anglaise“ au Moyen Age, Edition du C.T.H.S., Paris 1988. s. 51. 
188 Termínem Burgunďané chápeme spojence vévody burgundského, kteří během konfliktu s Armagnaky nesli 

toto označení. Nejedná se tedy všeobecně o obyvatele tehdejšího burgundského vévodství. 
189 HILLARD-VILLARS, D., Les Relation diplomatiques entre Charles VII et Philippe le Bon de 1435-1445, 

l'École des chartes, 1963. s. 82. 
190 « … de monseigneur le Comte de Foix, son cousin iusques a ce qu´il vienne en âge et seronz mis Officiers 

esdictes terres, qui seront le ferment de fidélité au Roy de France et luy venu en âge de différentions, fera 
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„… a v tento rok byla uzavřena dohoda o manželství mezi dauphinem z Viennois Ludvíkem, 

synem francouzského krále, a princeznou Markétou, dcerou skotského krále, která přijela do 

Francie na den svátku Jana Křtitele…“191 dále byl dohodnut: „…sňatek mezi princeznou 

Kateřinou Francouzskou, dcerou krále Karla [VII.] a jediným synem Filipa, vévody 

burgundského, Karlem, aby tak smír a láska mezi burgundským vévodou a králem trvaly 

navždy.“.192 Nedlouho na to přišla k francouzskému dvoru další nabídka: „… do Francie 

maďarští velvyslanci, aby požádali o královu dceru Magdalénu pro jejich krále 

Ladislava.“.193           

 Karel ale svůj vliv neposiloval pouze na poli sňatkové politiky, ale také ve vztahu 

s církví a ostatními představiteli evropských království: „V roce 1447 byl král v Bourges, kam 

přijel, aby se sešel s velvyslanci říšských kurfiřtů a vyslanci anglického krále, aby se společně 

zasadili o jednotu církve. S těmi vyslal král své zástupce k vzdoropapežovi Felixovi, vévodovi 

savojskému, který se nechtěl vzdát papežského úřadu“194. Církevní schizma byla závažná 

krize udržující křesťanskou Evropu v nejistotě. Autor nám zde ale ukazuje, že Karel VII. byl 

vnímán zástupci Svaté říše římské, anglickým králem i církví jako skutečný panovník Francie 

s dostatečnou autoritou a mocí, aby se mohl zapojit a pokusit se vypořádat s takto závažnou 

situací.           

 Chartier zmiňuje i: „…nejdůležitější a nejbližší rádci francouzského krále, jako byl 

Messie Tanneguy du Chasteau, Robert le Macon, Guillaume d´Avaugour a ti měli vládnout a 

činit pro krále jen to dobré“195. a autor pokračuje: „… jiní z královské rady shromažďovali 

všechny, kteří králi sloužili, aby mohli získat zpět alespoň něco, z toho, co bylo 

 
hommage et tous devoirs accoutumez audict Roy, comme son vassal et subiet… » GILLES N., Les très 

elegantes et copieuses annales…Paris, Les Angeliers, 1544. s. 109. 
191« En celle année fut traicté le mariage de monseigneur le Dauphin de Viennois, Louis, filz du Roy de France et 

de madame Marguerite, fille du Roy d´Escosse, laquelle fut amené en France et le jour et feste saint Iehan 

Baptiste… » Tamtéž, s. 94. 
192 « … fut traicté le mariage de madame Catherine de France, fille du Roy et de Charles, seul filz de Philippe, 

Duc de Bourgogne, Comte de Charolois … fut saict ledict mariage a fin de tousiours entretenir en amour ledict 

Duc de Bourgougne avec le Roy… » Tamtéž, s. 97. 
193 « …vindrent les Hongres en France, pour demander en mariage madame Magdaleine, fille du Roy de France, 

pour leur Roy, nommé Lancelot. » Tamtéž, s. 111. 
194 « En 1447 le Roy estat a Bourges, vindrent deuers luy les Ambassadeurs des Electeurs de l´Empire et les 

Ambassadeurs du Roy d´Anleterre, pour le faict de l´union de l´Eglise avec lesquelz le Roy envoya ses 

Ambassadeurs devers l´Antipape Felix, Duc de Savoye qui ne vouloir soy deporter de la Papauté. » Tamtéž, s. 

103. 
195 « …estoient conseillers pour le roy de France les plus prochains et principaux Messie Tanneguy du Chasteau, 

Messire Robert le Macon, Guillaume d´Avaugour. Et disoient aucuns qu´ilz gouvernaient très bien le fait du 

Roy. » Colloque des historiens, La „France anglaise“ au Moyen Age, Edition du C.T.H.S., Paris, 1988. s. 21. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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z francouzského království v držení Angličanů“196. Chartier nám tímto způsobem představuje 

obraz Karlových věrných, kteří byli připraveni sloužit jemu a celému francouzskému 

království. Burgunďané jsou u Chartiera líčeni po Angličanech, jako druzí nejhorší nepřátelé 

Francie. Vévodové bretaňští jsou pozitivně vnímání od chvíle, kdy se Jolandě Aragonské 

podařilo přesvědčit je, aby vzdali hold Karlovi.       

 Thomas Basin si o podpoře, které se Karlovi dostávalo, zapsal: „… Karel již za života 

otce stál v čele největší části království: francouzské jednotky, kapitáni a vojáci bojovali podle 

jeho příkazu a byli mu poslušni ať už proti Angličanům nebo proti Burgunďanům“197. Aby 

situaci ještě více podtrhl, doplňuje: „…Francouzi bojovali jen pod Karlovým jménem, drželi 

se ho a ctili ho jako svého pána“198. Autor podává informaci o naprosté loajalitě armády vůči 

francouzskému králi. Francouzští vojáci se poté neváhali bojovat ani proti Burgunďanům, 

pokud to tak v té době ještě dauphin žádal.       

 Všichni tři autoři ukazují Karlovu podporu a úspěch v získávání si věrných stejně jako 

autoritu, které se mu dostalo od zahraničních panovníků. Evokuje to pocit, že až na 

burgundské šlechtice za Karlem stáli všichni Armagnakové a francouzká šlechta společně se 

svými vojsky. Neopomenutelnou byla podpora prostého lidu, který vleklými konflikty strádal 

nejvíce. Situace pro ně nebyla nijak přívětivá. Měl tak Karel opravdu jejich podporu?  

  Gilles popsal, jaký byl přístup ke Karlovi po jeho korunovaci, kdy: „Jako král, poté 

co byl posvěcen, monoho měst a pevností vyjádřilo poslušnost...“199. To potvrzuje i další 

informací, kdy sice už o několik let později ale přeci: „…i Paříž vyjádřila lásku 

k francouzskému králi a dobrovolně se mu zavázala poslušností jako ke svému pravému, 

přirozenému a svrchovanému pánu…“200. Paříž byla převážnou dobu spíše proburgundská. 

Byl v ní korunován mladý anglický král Jindřich VI. na francouzského krále a samotné město 

bylo po dlouhou dobu pod anglickou správou. Karlovi trvalo poměrně dlouhou dobu toto 

město získat na svou stranu, ale jak Gilles uvádí, nakonec byl úspěšný.    

 
196 « …. autres du conseil du roy eussent voulu recueillir tous ceulx qui venoient au service du roy qu´ilu eussent 

peu légierement recouvrer tout ce que les Angloiz tenoient en royaulme de France. » CHARTIER J. Chronique 

de Charles VII, roi de France. Nouvelle édition, Paris 1858. s. 89. 
197 „…eciam eodem vivente pâtre, prefuit; sub eoque et sibi Francorum copie, duces atque exercitus militarunt et 

paruerunt, tam contra Anglos quam contra Burgundiones.“  BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran 

(éd.), Paris 1945. s. 83. 
198 „…suo solum nomini Franci militare ceperunt et eum pro principe colère et habere,“ BASIN T., Histoire de 

Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945.s. 83. 
199 « Comment le Roy après son Sacre tira vers Paris se meirent plusieurs villes et forteresses en son obeyssance. 

» GILLES N.. Les très elegantes et copieuses annales …. Paris, Les Angeliers, 1544. s. 84. 
200 « … ville de Paris auoyent bon amour au Roy de France et voluntiers se mettroyent en son obeyssancce, 

comme de leur vray, naturel et souverain seigneur… » GILLES N., Les très elegantes et copieuses annales… 

Paris, Les Angeliers, 1544. s. 94. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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 Dále Chartier zaznamenal, že na francouzském území bylo stále i mnoho těch, 

obyvatele Paříže nevyjímaje, kteří se raději přidali k nepřátelům, než aby bojovali za svého 

krále. Píše: „…mnozí složili přísahu zločinnému králi anglickému. Takto se chovali hlavně 

Pařížané. Dělo se tak ale i v mnohých městech, vesnicích a na jiných místech kde to 

probouzelo svár, války a povstání“201. Situace se podle Chartiera mění s Karlovou 

korunovací, kdy autor zaznamenal: „V tomto stejném roce se Francouzi s příchodem nového 

krále Karla VII. radovali na všech místech, ve svých srdcích a myslích, a připravovali na boj 

[proti Angličanům]“202. Podpora Angličanů ale byla stále přítomná, a to hlavně na severu 

země, ale také výrazně v oblasti kolem Paříže: „…Vincennes, která měla společně se 

stejnojmenným hradem i dále zůstat v poslušnosti Angličanů“203.                                

 Přesto ale Chartierova Kronika převládá zprávami o vzrůstající podpoře Karla, a to i 

v oblastech, které byly pod nadvládou Angličanů nejdéle: „… kolem těchto časů v Caen, 

Bayeux a jinde v oblasti dolní Normandie vystoupil všechen obyčejný lid v zemi proti 

Angličanům, kteří je nutili být připravěni se zbraněmi v ruce, aby případně mohli zakročit 

proti francouzskému králi a jeho vojsku“204. Společně s lidem se i církev přidávala na stranu 

Karla a neváhala ho podporovat i finančně. Příkladem šel: „…ctihodný konvent kláštera Saint 

Denis, aby ukázal svou loajalitu vůči svému svrchovanému pánovi, králi francouzskému, 

poskytnul mu od 30 do 40 stříbrných marek ve formě šálků, které se nacházeli v jeho 

refektáři…“205.                  

 Thomas Basin naopak zaznamenal to, jak byl francouzský lid donucen přejít pod 

nadvládu anglického krále a posléze i jeho potomků: „…a mnoho jiných míst a hradů bylo 

donuceno, jako věrní poddaní krále Karla (VI.), být poslušní králi Anglie a po jeho smrti jeho 

 
201 « Les autres, au contraire, prêtèrent un sermon inouï autant que criminel au roi d´Angleterre, cet intrus tel 

quel, afin de laisser le gouvernement aux Anglois. Ainsi se comportèrent notamment les Parisiens. Leur partialité 

désordonnée sema dans une multitude de cités, de villes et autres lieux forts, des fermes de discordes, de guerre 

et de rébellions… » CHARTIER J. Chronique de Charles VII, roi de France. Nouvelle édition, Paris 1858. s. 14. 
202 « Cette même année, les François, a l´avènement du nouveau roi Charles VII, se sentirent de toutes parts 

régénérés de joie dans leurs cœurs et dans leurs esprits, et se préparèrent sur divers points à une lutte 

belliqueuse. » Tamtéž, s. 14. 
203 « …Vincennes, lequel chasteau estoit en l´obéissance desdits Angloiz… » Tamtéž, s. 178. 
204 « Environ ce temps s´esleverent et mirent sus vers Caen, Bayeulx et ailleurs en la basse Normendie contre les 

Angloiz tou tle peuple et commun du pays, lequel commun iceulx Angloiz avoient contraint d´estre armé pour 

résister avecques eulx contre le roy de France et son party. » Tamtéž, s. 172. 
205 « …le vénérable convent de l´abbaye de Saint-Denis, pour montrer la loyauté qu´il avoit envers son souverain 

seigneur le roy de France, presta et délivra de trente à quarante mars d´argent en tasses qui estoient en refretouer 

d´icellui convent… » Tamtéž, s. 182. 



 
59 

 

synu Jindřichovi jako jeho dědici a legitimnímu správci a vládci království“206. Nebyl to ale 

případ všech, neboť dále je napsáno: „…ostatní ale následovali dauphina a poslouchali ho a 

vždy jich bylo mnoho a mezi nimi i ti nejmocnější v království, zapojili všechny své síly a 

veškerou svou energii nejen aby bránili to co měli, ale také aby vyhnali Angličany z království 

a také se pomstili Burgunďanům a získali zpět vše, co jim jejich nepřátelé vzali…“207. Což se 

nakonec podařilo a Karlovým zadostiučiněním dozajisté bylo získání si Paříže na svou stranu. 

Basin to dokládá: „…město Paříž bylo svoláno a upomenuto, aby přivítalo svého krále, 

otevřelo mu dveře a bylo mu poslušno jako svému legitimnímu pánovi“208. Basine zakončuje 

záznamem o statečných rolnících, kteří měli ve skutečnosti velmi horlivý smysl pro 

spravedlnost a povinnost: „…tato horlivost je oživila a spojila se s přirozenou láskou ke 

království a k francouzskému králi, jakožto s jejich pradávnými přirozenými pány“209. 

Autorův odkaz na předávného přirozeného pána může ve čtenáři lehce evokovat konotaci 

s Kristem. Jako správní křesťané milují Krista a svého Boha, a tak stejně mají milovat i svého 

krále, neboť ten je jejich obrazem, ten je jejich vyslancem a ten má lidu zabezpečit jejich 

spásu. Ale nemůže tak učinit bez podpory a oddanosti, která, jak už bylo zmíněno, přichází 

přirozeně.             

 Právě poslední citovaný úryvek u Thomase Basina charakterizuje celou situaci 

nejlépe. Všichni autoři se shodují, že zde bylo mnoho částí království oddaných 

francouzskému králi stejně jako těch, které neměly problém být poslušny Angličanům. Paříž 

zpočátku proburgundská, a tedy i proanglická dozajista přidělávala Karlovi mnoho starostí. 

Nakonec se ale i její obyvatelé rozhodli následovat svého krále, a udělali tak po jeho 

korunovaci. Přesto, že v pařížském klášterním kostele v Saint Denis proběhla korunovace 

Jindřicha VI., pro Pařížany jako obyvatele francouzského království byla dozajisté mnohem 

váženější právě ta Karlova, byť ji nemohli být osobně přítomni, ale zato proběhla v Remeši a 

následovala tak posvátné tradice francouzských králů. Z daných ukázek lze vyčíst, že ta část 

obyvatel, která Karla v době, kdy byl ještě dauphin, nepodporovala, razantně změnila názor 

právě po oné slavnostní korunovaci a posvěcení.  Celá ceremonie proběhla formou, kterou 

 
206 „…et multa alia opida et castella, tanquam Karolo régi suo devoti ac fidèles, Anglorum régi et, post ejus 

obitum, Henrico filio", tanquam heredi et legittimo administra tori et gubematori regni, paruerunt.“ BASIN T., 

Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 70. 
207 „Alii vero, delfino parentes atque obedientes, qui magno semper numéro erant et de majoribus regni, contra 

nitentes, non modo que possidebant tutari, sed eciam Anglos pellere de regno et in Burgundiones ulcisci et ab 

adversariis occupata recuperare totis viribus insistebant…“ Tamtéž, s 60. 
208 „…eciam Parisiorum civitas summata est et" commonita ut regem suum suscipere eique, ut legittimo principi 

suo, ingressum dare atque parère vellet.“ Tamtéž, s. 147. 
209 „Illi enim simplicissimi populi agrorum cultores, justissimam cum pietate vitam agentes, zelo ferventissimo 

ac naturali quodam amore quibus ad Francorum regnum et regem, tanquam veterrimum et naturale terre 

imperium, erant affecti …“ Tamtéž, s. 66. 
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znali a u které si byli jisti, že jim přinese právoplatného krále, zástupce Božího a s ním i 

příslib vytouženého míru, blahobytu a spásy.      

 Jak to ale bylo s Karlovou skutečnou mocí a schopností rozhodovat o osudu svého 

království? V polovině 15. století píše milánský diplomat zprávy Franciscu Sforzovi o situaci 

ve Francii: „…v současnosti nikdo nevládne ani král Francie…. kdo vypadá, že má ke 

královské autoritě nejblíže, je bastard z Orléansu“ 210. Italský diplomat nebyl ke Karlovi 

zcela přívětivý. Jaký na to měli názor tři vybraní francouzští autoři?    

 Nicolas Gilles popisuje sílu Karlovy moci prostřednictvím jeho prosazení pragmatické 

sankce: „Před královskou radou v Bourges se král vyslovil pro papeže Evžena a také byla 

posvěcena a schválena Pragmatická sankce, která byla v souladu s dávným usnesením 

svatého Petra a nařízeními svatých a slavných králů Francie“211. Tím, že se veřejně vyslovil 

pro svého kandidáta na post papeže a jím navržená pragmatická sankce byla přijata bez 

větších problémů, ukázal Karel sílu vlivu a rozsah moci, kterým v té době disponoval. Nutno 

podotknout, že právě s přijetím výše zmíněné sankce a poté i zvolením papeže Evžena IV. 

v roce 1431 Karlův vliv ještě více zesílil. Upevněním galikánské církve, která jak autor píše, 

následovala a byla v souladu se všemi pradávnými tradicemi francouzských králů poskytovala 

Karlovi moc zasahovat do církvevních záležitostí, a tak i francouzské církvení představitele 

ustanovit závislými na své osobě. Královský vliv tak opět o něco více posílil.     

 Jean Chartier ve svém díle všeobecně popisuje Karlovu moc jako provázanou s jeho 

narůstajícím vlivem, který strmě narostl po jeho posvěcení a korunovaci v Remeši. I podle něj 

můžeme Karla od té doby považovat za suveréního vládce svého království, což bylo 

umocněné podepsáním smlouvy z Arrasu, kde ho burgundský vévoda společně se svými 

poddanými uznali za jediného krále Francie. Stali se tak jeho spojenci. Pozdější vyhnání 

Angličanů byla už jen formalita.         

 Thomas Basin naopak ukázal, že ani po korunovaci si Karel nezískal podporu všech. 

Píše: „… tam (v Remeši) byl slavnostně a se vší okázalostí korunován, ale nakrátko poté má 

být zbaven a okraden nejen o hlavní město (Paříž), ale i celé království“212. Karel musel i přes 

posílení svého vlivu, který mu korunovace zaručovala pokračovat v pomalém a postupném 
 

210 « …présentement nul ne gouverne specialement le roi de France … celui qui parait avoir la plus grande 

autorité auprés du roi est le batard d´Orléans. » CONTAMINE P., Charles VII: une vie, une politique, Perrin, 

Paris, 2017. s. 410. 
211 « Et audict Concile de Bourges le Roy se declaira pour ledict Pape Eugène et fut saicte et acceptée la 

Pragmatique Sanction qui est conforme auc anciens Decretz des sainctz Peres et Ordonnances des sainctz et 

glorieux Roys de France. » GILLES N., Les très elegantes et copieuses annales … Paris, Les Angeliers, 1544. s. 

96. 
212 „…ubi cum multa sollempnitate et pompa extitit coronatus, sed non longo post tempore urbe ipsa regia 

regnoque exutus ac spoliatus…“. BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris, 1945. s. 173. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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dobývání těch částí královtsví, které byly ovládány Angličany a Burgunďany a snažit se 

neztratit ty, u kterých se mu to již povedlo.        

 Až po míru z Arrasu můžeme s Karlem počítat jako se svrchovaným vládcem. Stále se 

ale musel zasazovat o spolupráci se šlechtici, městy i zahraničními spojenci už jen pro případ, 

že by se Angličané pokusili znovu vrátit. O tom, jakou měl Karel moc, může svědčit i vláda 

jeho syna Ludvíka XI. I přesto, že zradou vůči otci si pošpinil obraz ideálního krále, vstupoval 

na trůn jako silný a nezpochybnitelný panovník. To by se ale nestalo, pokud by jeho otec 

královskou moc neposílil a po slabé vládě Karla VI. opět nevyrval z rukou šlechty a 

nenavrátil ji do těch vlastních, do rukou francouzského krále.  

 

4.4  Symbolika 

 

Podle Thomase Basina to bylo milosrdenství Boží, které zanechalo lidu právoplatného 

dědice francouzské koruny. Neboť právě Boží zákon, ale i ten lidský či přírodní vyžadují, aby 

se lid sdružoval okolo jejich přirozeného vládce.213 Jak píše i současný autor Philippe 

Contamine, Karel nikdy veřejně nezpochybnil své právo na vládu nad francouzskými 

poddanými, kteří mu byli, podle zvyku a tradic, přirozeně podřízeni.214 Onu přirozenou 

podřízenost ale bylo potřeba udržovat, a ještě nejlépe přiživovat, a právě tomu měla pomoci 

propagace vlástní osoby jakožto nejideálnějšího krále.     

 Karel VII. měl sám do svatého muže daleko, církev se snažil spíše ovládnout, než se jí 

podvolit a jeho dvůr byl plný veselí, pitek a milenek. Nebyl ani neohroženým rytířem 

v nablýskané zbroji, vítězící v každé bitvě, ani mecenáš a sběratel umění. Místo rytířů posílal 

do Svaté země kupce, k obrazu ideálního panovníka měl tak značně daleko. Přesto právě on 

se zapsal do dějin jako král vítězný.215 Sám se ale jako très victorieux nikdy netituloval. Byl 

nazýván nejkřesťanštějším, nejmocnějším, nejmilovanějším, nejšlechetnějším atd.216 Přesto 

právě konotace s jeho vítězství byla s největší pravděpodobností tou, která na sebe navázala 

všechny ostatní. Neboť už od poloviny 14. století byl mír, prosperita a klid považovány za 

důkazy dobré vlády moudrého krále a to všechno Karel svému lidu po vyhnání Angličanů 

 
213 KRYNEN J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440): étude de la 

littérature politique du temps. Paris: A. et J. Picard, 1981. s. 256. 
214 CONTAMINE P., Charles VII: une vie, une politique, Perrin, Paris, 2017. s. 476. 
215 Tamtéž, s. 478. 
216 BEAUNE C., L´historiographie de Charles VII en thème de l´opposition à Louis XI. La France de la fin du 

XVe siècle, 1985. s. 267. 

https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
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dopřál.217 O jeho ještě pozitivnější obraz se zasadila doba vlády Ludvíka XI., kdy Karel začal 

být vnímán jako symbol humanity a časy jeho vlády se velmi často přirovnávaly k těm, které 

panovaly za života a působení Ludvíka Svatého.218 Stejně jako on byl i Karel označován za 

potomka legendárních Trojanů Prima a Parise.219 V 16. století je Karel nazýván výhradně jako 

le prince fortuné nebo le prince heureux220. Autoři tohoto století jako by se snažili odlišit 

Karlovy schopnosti od štěstěny, jež se naklonila k Francii, a souhry náhod, která značně 

oslabily její nepřátele. Karel už poté jen nezaváhal a dokončil celý proces, ze kterého opravdu 

vzešel jako vítěz, byť sám osobně na tom neměl zase tak značný vliv. Ať už byla Karlova 

zásluha větší či menší, historie mu přiřadila místo mezi velkými králi středověké Francie, jako 

byl Karle Veliký, Filip August nebo již zmíněný Ludvík Svatý. Byli ale doboví autoři 

stejného názoru? Co všechno se dá vyčíst ze symbolů spojených s osobností Karla VII., 

z okolností kolem jeho korunovace či využívání propagandy?     

 Gilles se zabývá tématem ideálního panovníka v úryvku o Karlově snaze o usmíření s 

vévodou burgundským: „… kdy král věda o velké touze po míru tak vyhověl většině 

požadavkům“221. Samotná zpráva se jeví jako Karlovo uvědomění si důležitosti svého 

postavení a jako správný, tedy ideální panovník upřednostňuje požadavky a dobro svého lidu 

před těmi vlastními. Byť tedy musí sám ustoupit více, než by si přál, autor ukazuje, že se 

zachoval jako pravý král a přinesl svému lidu to nejdůležitější, mír. Toto jednání mu poté 

mělo podle autora vysloužit místo v ráji: „V roce 1461 král Karel v 39 roce své vlády zemřel, 

následně byl titulován jako Karel sedmý, Vítězný, a to z jasného důvodu, neboť on během 

méně, než dvou let získal zpět vše, co Angličané dobyli za předchozích 30 let, také se zasadil o 

dobrý mír, jednotu a svornost tam, kde byly postrádány. A to je důvod, proč doufám, že jeho 

duše odpočívá v pokoji v ráji“222.  Takto se autor vyjádřil k posledním Karlovým dnům. Ten 

byl podle Gillese hlavně mírotvorcem a obnovitelem pořádku a klidu v království, naplnil 

tedy hlavní poslání ideálního panovníka a za to měl být odměněn v posmrtném životě.  

 
217 BEAUNE C., L´historiographie de Charles VII en thème de l´opposition à Louis XI. La France de la fin du 

XVe siècle, 1985. s. 266. 
218 Tamtéž, s. 265. 
219 Tamtéž, s. 274. 
220 Volně přeloženo: „dítě štěstěny, štastný princ“ BEAUNE C., L´historiographie de Charles VII en thème de 

l´opposition à Louis XI. La France de la fin du XVe siècle (1985). s. 276. 
221 « …du Roy sachant le grand désir qu´il auoit au bien de paix, accordèrent la pluspart desdictes demandes. » 

BEAUNE C., L´historiographie de Charles VII en thème de l´opposition à Louis XI. La France de la fin du XVe 

siècle (1985). s. 281. 
222 « L´an 1461 le Roy Charles, en l´an 39 de son règne trépassa …. Ledict Roy fut intitulé Charles, septième de 

très victorieux et non point sans cause : car il reconquesta en moins de deux ans tout ce que les Anglois auoyent 

conquête sur luy et sur les prédécesseurs en trente ans ... tellement que par son pourchas bonne paix, union et 

concorde y ont esté mis: parquoy est à espérer que l´âme de luy repose en paix en Paradis. » GILLES N., Les très 

elegantes et copieuses annales …Paris, Les Angeliers, 1544. s. 111. 

https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://www.cairn.info/la-france-de-la-fin-du-xv-e-siecle--9782222036128.htm
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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 Basin též zaznamenal snahy královského dvora o mír: „… k němuž nabádali Karla, 

aby směřoval svou pozornost a aby, dokud není pozdě, vyhledal ostatní prostředky míru, pro 

již tak velmi zdevastované království“223.  O to se snažil nejen on, ale měl být k nim nabádán i 

svými nejbližšími. Karlova situace však nabízela velmi omezené možnosti, jak míru 

dosáhnout. Nejpravděpodobněji se jevící bylo podepsání mírové smlouvy. Ta by ale byla, 

s ohledem na vývoj událostí, pro Karla, s naprostou jistotou, zcela nevýhodná. Druhou 

možností mohlo být vojenské tažení a snaha přinutit Angličany uzavřít mír silou. Na sestavení 

dostatečně silného vojska, ale Karel neměl peníze ani dostatek lidských zdrojů. A právě 

v tomto období přichází k jeho sídlu v Chinonu mladá dívka, jménem Jana.  

 Později prohlášena za svatou byla zpočátku vnímána pouze jako snad poslední naděje 

na odvrácení očekávané katastrofy. Zda byla opravdu poslem Božím, nechme stranou, jistotou 

ale je, že měla silné osobní kouzlo a zanechala dojem na mnoha vysoce postavených 

představitelích francouzského království, mladého Karla nevyjímaje. A tak tato prostá dívka 

dokázala zburcovat poslední síly odporu u zbídačeného lidu. S dobytím Orléansu a Remeše 

přišla nová naděje a po Karlově korunovaci i víra v nového krále. Není proto divu, že byla 

vnímána jako posel Boží, který skrze ni přišel spasit křesťanský lid. Měl tedy její tragický 

konec znamenat konečné vykoupení, stejně jako tomu bylo u Krista? Nemohla být na druhou 

stranu pouhým výtvorem propagandy? Posledním pokusem Karla a jeho dvora sjednotit lid 

pod uměle vytvořeným Božím poslem, pro kterého bylo nejdůležitější umožnit jeho 

korunovaci? Pokud by všichni věřili v její svaté poslání, nechal by ji Karel napospas hranici? 

Není spíše pravděpodobné, že byla naivní, nezkušená, negramotná venkovská dívka využita a 

poté co se stala fanatickým Božím mečem pro dobro všech odstraněna? Není žádným 

tajemstvím, že s Janou stále naživu by se smlouva z Arrasu uzavírala jen těžce, ale hlavně 

také, že ji Karel po své korunovaci již nepotřeboval, a zcela pochopitelně u něho mohla 

převládnout obava, že by ji lid začal uctívat více než jeho.224     

 Gilles na téma Jany deklaroval: „… během těchto časů, kdy probíhalo obléhání 

Orléansu, se jí zjevil Bůh a řekl jí, že půjde k francouzskému králi, a že z jeho nařízení mu 

pomůže znovuzískat své království a že krále dovede do Remeše k posvěcení a korunovaci“225. 

 
223 „Karolo régi persuasit ut, pro sua regnique tocius utilitate permaxima, ad id animum eciam intendere vellet ut, 

licet sero, quandoque tamen desolatissimo regno de aliquo pacis remedio consuleretur.“ BASIN T., Histoire de 

Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris, 1945. s. 185.   
224 BEAUNE C., Jeanne d´Arc, Perrin, Paris, 2009.   
225 « …durant ce temps que que ledict siège d´Orléans estoit, s´apparurent a elle en luy disant qu´il luy couenoit 

aller deuers le Roy de France, et que Dieu l´auoit ordonnée pour luy faire ayde au recouvrement de son royaume, 

pour leur ledict siège d’Orléans, et le mener sacrer et couronner à Reims… » GILLES N., Les très elegantes et 

copieuses annales … Paris, Les Angeliers, 1544. s. 81. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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I v následujících řádcích, kdy Gilles popisuje samotnou záchranu a osvobození Orléansu z 

rukou Angličanů, vyzdvihuje pouze Boha a Janu. Není tam žádná zmínka o Karlovi. Je 

pravda, že se této vojenské akce osobně neúčastnil, celkově ale chybí jakákoliv narážka na 

něj, či na to, že z důvodu jeho vyvolenosti bylo dopřáno Janě zvítězit, aby tak mohl lid poznat 

svého krále. Karel je v této chvíli naprosto opomenut a triumf je se vším všudy připsán Janě 

jako vyslankyní Boha. Jako taková poté nemohla chybět při samotné korunovaci, kdy: „… 

řečená Jana, celá oděna v bílé zbroji držíc svou standartu, tak jak to mělo být, neboť ona tam 

byla podle nařízení a z vůle Boží, neboť to ona byla tím, kdo zprostředkoval jeho [Karlovo] 

posvěcení“226. Jana zde jako bílá holubice vede svého krále ke korunovaci. Nebylo to přeci 

jenom pro prostou, negramotnou dívku přespříliš? Mohl si Karel při této příležitosti uvědomit 

možná rizika a nebezpečí plynoucí z obrazu, který se kolem ní utvořil?   

 Chartier ve svém díle Janu přímo cituje, kdy po příchodu na Chinon měla krále 

pozdravit slovy: „Bůh vám přeje dobrý život, laskavý králi“227. To že Jana byla vnímána jako 

vyslankyně Boha, dokládá také tím, když píše: „… v kostele tak řečené svaté Kateřiny, kde se 

ji měl zjevit Bůh a řekl jí, aby vyhnala všechny nepřátele francouzského králoství a dovedla 

krále k jeho vládě a korunovaci v Remeši“228. Jak nás autor informuje, byla to Jana, kdo měl 

krále dovést do Remeše, ne on sám, jeho vojsko, či lid, ale Jana, které to bylo řečeno z nebes. 

Je pravda, že tato představa byla rozšířená nejvíce. Sám také popisuje samotnou korunovaci 

takto: „A nazítří, které připadne na neděli, bude král posvěcen a korunován v kostele 

v Remeši panem Regnaultem z Chartes arcibiskupem toho místa a také kancléřem Francie … 

a zde byla i řečená Jana, která držela standartu ve své ruce…“229. Chartier tak potvrzuje, že 

Jana opět zaujímala čestné místo vedle nejvýznamnějších představitelů šlechty i církve.  

 Basin nám naopak líčí, jaký měla Jana vliv na Angličany: „Neboť oni byli stejného 

názoru prohlašující jedním hlasem, že nikdy nebudou moci úspěšně bojovat a nad Francouzi 

zvítězit v případě, že bude ona Panna, kterou nazývali čarodějnicí naživu“230. Po jejím 

 
226 « Ladicte Iehanne la Pucelle, toute armé a blanc et tenant son estendart en la main et bien y devoit estre, 

comme celle qui estoit principalement cause de l´ordonnance at volunté de Dieu, d´iceluy Sacre. » GILLES 

Nicolas. Les très elegantes et copieuses annales …. Paris, Les Angeliers, 1544. s. 84. 
227 « Dieu vous doit bonne vie, gentil roy. » CHARTIER J. Chronique de Charles VII, roi de France. Nouvelle 

édition, Paris 1858. s. 67. 
228 « …l´église de laudite Saincte Katherine … comme elle le scavoit par révélation divine, et que par le moien 

d´icelle espée devoit expeiler les ennemis du royaume de France, et mener le roy enjoindre et couronner en la 

ville de Rains. » Tamtéž, s. 70. 
229 « Et le landemain, que fit jour de dimanche, fut couronné et sacré le roy en l´église de Rains par Messire 

Regnault de Chartres, archevêque dudit lieu et chancelier de France…Et y estoit ladite Jehanne la Pucelle, 

laquelle tenoit son estendart en sa main… » Tamtéž, s. 97. 
230 „Una enim omnium Anglorum sentencia voxque communis erat se nunquam posse cum Francis féliciter 

dimicare, aut de eis reportare victoriam, quamdiu illa Puella, quam sortilegam ac malelicam diffamabant, vitam 

ageret in humanis.“ BASIN T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 157. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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prohlášení kacířkou a veřejném upálení na hranici, kterému se Karel nepokusil nijak zabránit, 

se objevuje i snaha o její očištění. Právě Thomas Basin je tím nejpovolanějším nás o tom 

informovat, neboť se celého procesu za očištění jejího jména osobně zúčastnil a o jeho 

pozitivní výsledek významně zasadil. Podnět k tomu dal sice král, ale bylo to z dobroty srdce 

či výčitek svědomí? Karel si byl samozřejmě dobře vědom, že spojování své koruny a získání 

si vlády s odsouzeným a popraveným kacířem nemohlo přinést nic dobrého. Očištění Jany a 

představení její osoby jako odvážné bojovnice a později světice mělo pro Karla osobní 

význam. Tím, že byla upálena jako kacířka, ale následně očištěna, se stala pro Karla ideálním 

symbolem a nástrojem pro svou propagaci, ale dále již nemohla osobně zasahovat do 

královských záležitostí či posilovat vlastní kult. Karel nemohl doufat v lepší konec jejího 

svatého tažení.         

 Přesto vše zde zůstává určité váhání mezi mírou faktů, domněnek a pozdějších 

formulací celého příběhu. Jana se ale nepochybně stala symbolem odporu a dopomohla 

k vyhnání Angličanů. Karel se osvědčil jako mistr v používání propagandy a v jejím případě 

nepochybně uspěl ve vytvoření nového svatého, který byl oblíbený a lidé ho následovali.231

 Propaganda namířená proti Karlovi nebyla v průběhu celé jeho vlády také ničím 

neobvyklým. V období po podepsání smlouvy z Troyes bylo v království vyhlášeno, že bude 

potrestán kdokoliv, kdo se bude hlásit k armagnacům, či bude toho názoru, že by měl 

království titul patřit dauphinovi. V Paříži se začaly všude objevovat obrázky znázorňující 

Jindřicha V. jako potomka Ludvíka IX., doprovázeného dvěma anděly symbolizující dvě 

království.232 To vše mělo u francouzského lidu vyvolat pocit Jindřichova oprávněného 

nároku na jejich trůn. Poemy a básně, vyprávějící se na ulicích, označovaly dauphina za vraha 

a strůjce vraždy dobrého vévody Jana Nebojácného. Jindřicha naopak za syna Karla VI., a 

tedy za Francouze, a ne žádného cizince.233 Vrcholem této snahy zalíbit se a podmanit si 

francouzský lid měla být korunovace malého Jindřicha VI. v kostele Notre Dame. Jak už je 

ale s ohledem na místo jasné, nebyl dodržen starodávný rituál a zvyk spojený s posvátností 

francouzské koruny a celého království. Jindřich tak nebyl korunován podle tradice 

pocházející z doby Chlodvíkovy a celá ceremonie probíhající v Paříži nebyla u poddaných 

nijak pozitivně přijata. Tento krok se Angličanům nevydařil.234     

 
231 BEAUNE C., Le Miroir du pouvoir: avec la collaboration du Département des manuscrits de la Bibliothéque 

nationale, Paris, Hervas 1989. s. 129. 
232 MCKENNA J.W., Henry VI of England and the Dual Monarchy: Aspects of Royal Political Propaganda, 

1422–1432, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 28,1965. s. 151. 
233 Tamtéž, s. 152. 
234 Tamtéž, s. 154. 
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 Naopak Karel se po získání Remeše rozhodnul při své korunovaci dodržet formu, 

kterou následovali i poslední Kapetovci, a tak opomenout nové prvky zanesené za vlády Karla 

V. Byl to skvělý tah, který ho ještě vícepropojil s dávnými předky a dal své korunovaci větší 

váhu.235 Nelze také nezmínit, že si po celou dobu své vlády dával záležet a věnoval mnoho 

času zbožnostem, pořádáním mší a slavením všech křesťanských svátků.236  

 Nicolas Gilles věnoval řádky i popisu výše zmíněné Jindřichovy korunovace v Paříži: 

„… následující neděli, před šlechtici a vším lidem, byl [Jindřich VI.] korunován králem 

Francie kardinálem z Winchestru, v kostele v Paříži…“237. A právě Paříž nebyla tradičním 

místem korunovace francouzských králů. Autor Jindřicha nijak nezpochybňuje, ale 

neopomene poznamenat již zmíněnou nepovedenou korunovaci, která proběhla v Paříži 

namísto tradiční Remeše. Z dnešního pohledu se to může jevit jako nedůležitý detail pro 

dobové poddané to byla záležitost nezaměnitelného významu což autorova poznámka 

potvrzuje.            

 Zápis Thomase Basina tuto teorii podporuje při popisu Karlovy korunovace, která 

proběhla podle dlouholeté a uznávané tradice. Napsal: „… rozhodl se získat Remeš a být tam 

korunován a poté jet do Paříže a nechat se slavnostně korunovat i tam, ctít tak tradici jeho 

otců a předchůdců“238. Krátce na to pokračuje: „… on byl také pokojně přijat [v Paříži] a 

korunován, jak bylo obvyklé pro nového krále“239.  Přesně tak jak to fungovalo již po staletí. 

 

4.5 Závěr 

 

Před učiněním jakéhokoliv závěru je nezbytné podotknout, že vybraní tři autoři nebyli 

objektivní. Dva z nich, Chartier a Basine, dokonce působili v Karlových službách, což mělo 

značný vliv na jejich tvorbu. Jak už bylo zmíněno, zástupci burgundského písemnictví nebyli 

zahrnuti hlavně z důvodu jejich specifičnosti a obsáhlosti burgundských pramenů samotných. 

Názory a informace spojené s otázkou Karlovy legitimity nám tak zodpovídali autoři čistě 

 
235 DALY K., Picturing past Politics: French Kingship and History in the« Mirouer historial abregié de France" 

Gesta, Vol. 44, No. 2,2005. s. 108. 
236 CONTAMINE P., Charles VII: une vie, une politique, Perrin, Paris, 2017. s. 417. 
237  « …le Dimanche enluyuant, deuant lesdictz Princes et tout le peuple, fut couronné Roy de France, par ladict 

Cardinal de Vicestre, en ladict église de Paris, (qui n´est pas le lieu accoustumé pour sacrer les Roys de 

France) » GILLES N., Les très elegantes et copieuses annales …. Paris, Les Angeliers, 1544. s. 88. 
238 „…decrevit petere Remos et illic se facere consecrari et exinde Parisiensem regiam [civitatem] atque opidum 

prefatum Sancti Dyonisii, in quo more majorum et progenitorum suorum celebriter se faceret coronari.“ BASIN 

T., Histoire de Charles VII, Charles Samaran (éd.), Paris 1945. s. 145. 
239 „…eciam in pace susceptus est, atque inibi, ut regibus novis fieri mos est, coronatus.“ Tamtéž, s. 145. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Angeliers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
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francouzští a jako přímí poddaní byli a jsou nejdůležitějšími zdroji dobového myšlení a 

názorů v království.          

 Z analýzy vybraných francouzských pramenů doplněných o dobové spisy zákonodárné 

povahy lze dojít k závěru, že Karlovy genealogické a právní nároky na francouzský trůn byly 

právoplatné. Genealogie je zde nezpochybnitelná, neboť v danou dobu nežil nikdo vhodnější, 

tedy pokrevně bližší královské linii, než byl právě Karel. Podle dobového práva nebyla 

smlouva z Troyes adekvátním dokumentem, aby mohla zbavit v té době dauphina jeho nároků 

na korunu. S ohledem na to bylo Karlovo samoprohlášení se králem po smrti jeho otce aktem, 

na který měl právo a převzal titul, který mu náležel. Titul tak mohl používat, byť nebyl 

korunován, neboť se jednalo o automatické předání ve známé formě „Král je mrtev, ať žije 

král.“ Pokud byl tedy Karel VII. králem od chvíle posledního vydechnutí jeho předchůdce a 

tento titul si držel až do své smrti, nemohl si na něho dělat nárok nikdo jiný. Korunovace 

Jindřicha VI. v pařížském kostele Notre Dame tak byla neplatná, neboť Jindřich měl obdržet 

titul, který již patřil někomu jinému.        

 Podpora lidu závisela na území, na kterém žili či jejich, jak bychom dnes nazvali, 

politických preferencí. Nelze říct, že by se po podepsání smlouvy z Troyes jejich loajalita 

nějak změnila, tedy minimálně dokud byl Karel VI. stále naživu. Nejkritičtější léta byla pro 

Karla v období od smrti jeho otce po jeho korunovaci v Remeši. Na čem se však všichni tři 

kronikáři shodují, je upevnění Karlovy popularity právě po jeho posvěcení, kdy byl pomazán 

olejem ze svaté ampule a zahalen do pláště s liliemi. Přesně tak jak to probíhalo už po staletí u 

jeho předchůdců. Zda by někteří prostí francouzští obyvatelé preferovali Jindřicha na úkor 

Karla s vidinou rychlejšího ukončení dlouhé války nelze zcela vyloučit. Z řad prospěchářské 

šlechty či obchodníků mající své zájmy v Anglii by takovýto krok nebyl ani nijak překvapivý. 

Přesto nakonec zvítězilo určité národní cítění, které se v tomto období začalo pomalu 

formovat a upínat se k osobnosti s francouzskou krví, historií a jazykem.    

 Karel sám nikdy nevykonal žádný zázrak a nejsou doloženy záznamy, že by se kdy 

prezentoval jako léčitel. Ani o stavbu chrámů či jiných církevních svatostánků se tolik 

nezajímal. Přesto právě s Karlem je spojen jeden s nejslavnějších a nejznámějších zázraků 

v dějinách Francie. Jana z Arku, ať už se jednalo o Božího posla nebo prostou dívku, dokázala 

probudit novou naději. Její vojenské úspěchy, byť byly výsledkem dlouhého procesu 

oslabování anglické moci a velké dávky štěstěny, vnímalo tehdejší obyvatelstvo mnohem více 

jako zázrak, který konečně potvrdil Karlovu vyvolenost a Boží náklonost francouzskému lidu. 

 Po uzavření příměří s vévodou burgundským si Karel získal podporu od většiny 
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království.  Jindřicha VI. francouzský lid nikdy nepřijal a myšlenka duální monarchie nebyla 

zcela pozitivně přijímána ani v Anglii. Hlavní cíle smlouvy z Troyes nikdy nenabyly platnosti 

a Karlovu moc tak můžeme od druhé poloviny 30.tých let 15. století označit za suverénní. 

 Sám byl též úspěšný na poli vytváření symbolů a toho nejlepšího obrazu spojeného 

s jeho osobou. Přes stigma vraha a vyděděnce se probojoval až k právoplatnému dědici a 

korunovanému králi. S tím mu samozřejmě pomohli nejen Jana z Arku na bitevním poli ale i 

Chartier či Basin a další, kteří vytvořili díla popisující Karlův život a skutky, ale hlavně 

obhajující jeho práva a oslavující ho jako Bohem vyvoleného vítěze nad Angličany. Pro Karla 

též nebylo nijak obtížné dohodnout manželské sňatky svých dětí s důležitými představiteli 

okolních království, kde byl o jeho potomky velký zájem. Mužský následník pro francouzský 

trůn byl též zajištěn. Karla VII. nelze nazvat uzurpátorem. Toto označení je v jeho případě 

neopodstatněné, neboť společně s titulem ani království samotné nemohl jeho panovník 

předat někomu jinému nebo se ho zřící v neprospěch svého potomka. Podle práva, zvyku a 

tradic náleželo právě Karlovi a ten si ho tedy pouze vybojoval zpět.    

 Karel VII. si za pomoci svých poddaných a značné dávky štěstěny dokázal upevnit 

královskou moc, a to do té míry, v jaké ji drželi poslední Kapetovci. Období Karlovy vlády a 

jeho osobnost se tak staly, možná i ne zcela zaslouženě, významným centrem francouzské 

národní paměti spojeným s návratem svobody a nezávislosti. Konečné vyhnání Angličanů 

z kontinentu se stalo událostí určující celkový náhled na Karlovu dobu a přisoudilo mu auru 

velkého vítěze.          

 Ač tak či onak, pro Karlovi poddané byla jeho vláda příslibem lepších dní. A tak to 

pravděpodobně vnímal i francouzský filosof a myslitel počátku 18. století Charles Louis 

Montesquieu, který si poznamenal ve svých Pensées: „Smrt Karla VII. byla posledním dnem 

francouzské svobody“240. Já bych přidala ještě jednu myšlenku a to, že den jeho remešské 

korunovace byl bezesporu prvním příslibem francouzské svobody po předlouhých letech 

života ohrožovaného válkou.   

 

 

 

 

 
240 « La mort de Charles VII fut le dernier jour de la liberté française. » MONTESQUIEU G. de, Pensées et 

fragments inédits de Montesquieu, Bordeau 1899-1901. s. 338. 
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5. Eduard IV.  

 

 

5.1 Stručný životopis panovníka241  

 

Eduard IV. král anglický v letech 1461-1470 a poté od roku 1471 až do své smrti v dubnu 

1483. Významný panovník, oficiální vítěz občanské války242, kterou dnes nazýváme Válkou 

růží a též signatář míru s Francií. Několikanásobný vítěz na bitevním poli, otec dvou zdravých 

synů a šesti dcer, půvabného zjevu a dobrého vzdělání, zbožný muž, který nechal vystavět 

kapli sv. Jiří ve Windsoru, v současnosti jeden z největších gotických skvostů britského 

království. Že by opravdu obraz ideálního středověkého panovníka? Mohl by být v případě, 

že by byl Eduard z Yorku synem a dědicem krále, to však nebyl.     

 Sám byl nejstarším synem jednoho z nejvýznamnějších a nejmocnějších šlechticů své 

doby vévody Richarda z Yorku a neméně významné matky Cecílie Nevillové, dědičky 

velkého panství, důležitého jména a dcery královských předků. Už to dávalo Eduardovi do 

kolébky velké příležitosti a vyhlídky zářivé budoucnosti, ale rozhodně ne takové, aby mohl 

kdy doufat v královský trůn.          

 Už od mládí byl zapojen do sporu mezi svou rodinou a jiným významným šlechticem 

hrabětem ze Somersetu, který nakonec vygradoval v občanskou válku. Jako spojenec svého 

otce, a tedy dynastie Yorků se stal nepřítelem krále Jindřicha VI. Ten byl třetím korunovaným 

členem lancasterské dynastie, poté co jeho dědeček Jindřich IV. uzmul trůn Richardu II. 

v roce 1399. Oba jeho předchůdci byli silné osobnosti udržující si trůn i přes mnohá nařčení 

týkající se nelegitimnosti a neprávoplatnosti jejich vlády. Jindřichovi V. se dokonce podařilo 

znovu vést úspěšné tažení Anglie ve Francii a získat tak mnohá území na pevninské Evropě 

pro anglickou korunu. Tyto vojenské úspěchy a politická zdatnost obou Jindřichů držela 

lancasterskou dynastii na anglickém trůně, a to až do nástupu Jindřicha VI., který po svých 

předcích moc nepodědil. Sám byl nerozhodný, introvertní, přecitlivělý a lehce ovladatelný. 

Často trpěl ataky depresí a úzkostí, které z něho dělaly snadnou loutku pro královský dvůr, 

v jehož čele stála jeho francouzská manželka Markéta z Anjou. Tato situace, nepříznivá pro 

 
241 Životopisné informace byly čerpány z díla: ROSS Charles, Edward VI.  University of California Press, 1974. 
242 Označení občanská válka bylo převzato ze současných anglických pramenů. Je diskutabilní, jestli můžeme 

mluvit v této době o občanské společnosti, přesto právě anglicky píšíci autoři využívají, ve spojistosti s tímto 

konfliktem, označení „civil war“ a proto bylo i v tomto textu ponecháno. 
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královniny neoblíbence vyústila ve rozpory mezi nejmocnějšími šlechtickými rodinami a 

započala boj o vliv na slabého krále. A tak se na jedné straně ocitli Yorkové a Nevilové proti 

královně a Somersetovi.          

 K získání si co největšího počtu spojenců i podpory prostého lidu bylo zapotřebí 

ospravedlnit své jednání a odůvodnit začátek celého konfliktu. Z počátku ho Yorkové vedli 

hlavně vůči Somersetovi a jeho vině na ztrátě anglických držav na pevninské Evropě, které 

vojsko pod vedením francouzského krále Karla VII. získalo zpět, k čemuž nemálo napomohla 

právě Jindřichova neschopnost a nečinnost. Když se ale ukázalo, že král je ovlivněn 

královnou a její klikou natolik, že ho není možné vymanit z jejich vlivu a získat ho na 

yorskou stranu, rozhodl se vévoda Richard pro radikální krok. Sám se před parlamentem 

prezentoval jako vhodnější a legitimní kandidát na královskou korunu než jakéhokoliv z 

lancasterských králů, a to z genealogického hlediska. S vítězstvími na bitevním poli se mu 

podařilo domoci se na Jindřichu VI. usnesení tzv. Act of Accord v 25. října 1460, které 

vévodovi a jeho potomkům zaručovalo královskou korunu po Jindřichově smrti. Dohoda 

ratifikována parlamentem se jevila i jako mírová listina sloužící k ukončení občanské války. 

Vše ale změnil nátlak královny Markéty a jejích věrných, aby král listinu porušil, a nakonec 

vévodu Richarda z Yorku porazil v bitvě u Wakefieldu 30. prosince 1460.  

 Ve chvíli, kdy Richard v bitvě padl společně se svým dalším synem Edmundem se 

Eduard stal hlavou rodu a pokračovatelem otcova boje o anglický trůn. A jak už bylo zmíněno 

na začátku kapitoly, Eduard byl charismatický, odhodlaný mladík, zdatný v boji, obklopený 

významnými přáteli, mezi které patřil i Richard Neville, hrabě z Warwicku. Podařilo se mu na 

svou stranu získat anglický lid a Jindřicha nadobro porazit 2.2. 1461 v bitvě u Mortimer´s 

Cross, která se stala jeho nejzářnějším vítězstvím a vydláždila mu cestu až do Londýna. 

Slunce Yorku, jak se mu začalo přezdívat, získal dostatečnou podporu, aby Londýn ovládl a 

nechal se korunovat králem i přesto, že byl Jindřich stále naživu a operoval se svým vojskem 

na severu země. I toto vojsko se Eduardovi podařilo porazit 29.3. 1461 v bitvě u Towtonu, po 

které Jindřich, stále ještě král se svou manželkou a hrabětem ze Somersetu uprchli do 

Skotska. Jelikož Jindřich zůstal naživu, nemohla vejít Act of Accord, vyjednaný Eduardovým 

otcem, v platnost.           

 Eduard se tak nestal králem na základě smlouvy ale díky vítězstvím v bitvách a podle 

svého přesvědčení také díky tomu, že měl mnohem výraznější nárok na trůn než Jindřich VI. 

Po několika povstáních a vojenských výpadech zbytků lancasterské armády se podařilo 

Yorkům Jindřicha zajmout a uvrhnout ho do Toweru. Slabý král byl ale stále pro Eduarda 
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obrovským nebezpečím a podrýval jeho autoritu suverénního panovníka a jediného krále 

Anglie. Nechat Jindřicha na živu se Eduardovi vymstilo poměrně rychle, poté co se dostal do 

rozporu se svými nejbližšími v čele s Richardem, hrabětem z Warwicku, ať už z důvodu 

Eduardovu nevhodnému sňatku, ne zcela šťastně vedené zahraniční politice či 

upřednostňování Woodvillů, rodiny jeho nové manželky před Nevilly a Richardovými přáteli 

či všemu dohromady. Warwick se rozhodl i za pomoci Eduardova mladšího bratra Jiřího, 

vévody z Clarence, přidat na stranu královny Markéty v té době pobývající se svým jediným 

synem Eduardem princem z Walesu ve francouzském exilu a za pomoci francouzského vojska 

Eduarda svrhnout a znovu korunovat Jindřicha VI. Tak se i stalo, poté co zaskočený Eduard, 

který v tomto případě fatálně podcenil jak Warwicka, tak celou situaci byl nejprve zajat, ale 

za pomoci lidu, který razantně nesouhlasil s uvězněním krále se mu podařilo ze zajetí dostat a 

uprchnout do burgundského vévodství. Karel Smělý, vévoda burgundský se zpočátku nechtěl 

nijak v celé záležitosti angažovat, jakmile mu ale Francie vyhlásila válku, rozhodl se 

Eduardovi poskytnout dostatečnou pomoc, aby se mohl vrátit do Anglie a pokusit se získat 

trůn zpět. To se mu po necelých sedmi měsících od jeho vyhnání v dubnu 1471 podařilo. Za 

pomoci šlechticů, kteří zůstali Eduardovi věrní, i prostého lidu, ale také Jiřímu, vévodovi 

z Clarence, který se nakonec rozhodl změnit strany a navrátit se do přízně bratra.  

 Eduard tak již podruhé získal Londýn, podruhé zajal Jindřicha, a nakonec na hlavu 

porazil Warwickovo vojsko v bitvě u Barnetu v dubnu 1471, při které sám Warwick padl. O 

měsíc později následovala definitivní porážka zbytku lancasterských a francouzských sil 

v bitvě u Tewkesbury. Při samotné bitvě nebo krátce po ní zemřel i princ Eduard, jediný 

lancasterský dědic. Po oslavovaném návratu Eduarda IV. do Londýna byl v Toweru pro 

jistotu zavražděn i Jindřich VI. a tak byla lancasterská síla a odpor definitivně poraženy. 

Eduard se navíc mohl pyšnit i novorozeným mužským potomkem, kterého mu porodila 

královna Elizabeth Woodvillová v době jeho exilu. Yorská dynastie tak jasně upevnila své 

pozice a Eduard IV. mohl bez větších problémů vládnout až do své smrti.   

 Takto by se dal zkráceně popsat Eduardův životní příběh, který ale nese hned několik 

zajímavých, a ne zcela jasných aspektů. Následující kapitoly se budou snažit odhalit, jak silný 

byl Eduardův nárok na trůn, jakou měl podporu u šlechty i lidu, zda byl královrahem či 

osvoboditelem, a hlavně jestli celá jeho vláda byla legitimní a právoplatná či se jednalo jen o 

dalšího úspěšného uzurpátora v anglických dějinách.  
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5.2 Genealogické a právní nároky 

 

Celá otázka týkajícíc se legitimity a udržení přímé královské linie se značně 

zkomplikovala po vládě Eduarda III., který království obdařil hned pěti mužskými potomky. 

Nejstarším synem byl Eduard, přezdívaný Černý princ, který ale zemřel ještě před svým 

otcem. Přesto sám stačil mít mužského potomka pozdějšího krále Richarda II. Ten byl během 

své vlády, po ne zcela úspěšném vedení království sesazen vlastním bratrancem a synem 

v řadě třetího Eduardova syna Johna Gauta, vévody z Lancasteru. Získání trůnu Jindřichem 

IV. a ukončením vlády původního dědice se královská linie posunula přes prvorozeného a 

druhorozeného syna Lionela, vévody z Clarence, který neměl žádné mužské dědice na 

potomky Johna Gauta. Jindřich VI. tak byl bezpochyby dědicem královské pokrevní linie a po 

smrti Humpleyho, vévody z Gloucesteru byl i posledním lancasterským dědicem. Mezi další 

nositele královské krve a tím nejbližším k následnické linii byl Jindřich Holland, vévoda 

z Exeteru jakožto potomek Alžběty, dcery Johan Gauta. To dávalo právě Exeterovi mnohem 

silnější právo stát se protektorem království ve chvíli Jindřichovy neschopnosti namísto 

Richarda z Yorku. Pokud by však byli preferováni mužští potomci před ženskými, určitý 

nárok připadal i Edmundu Beaufortovi, vévodovi ze Somersetu, který byl vnukem Gauta a 

jeho milenky Kateřiny Swynford, která se později stala jeho oficiální manželskou, ale i přesto 

byli Beaufordové podle nařízení parlamentu zproštěni všech možných nároků na královskou 

korunu.243 A poté již následoval Richard, vévoda z Yorku. Ten pocházel až z páté linie synů 

krále Eduarda III., byl potomkem nejmladšího syna Edmunda z Langley. Za to jeho manželka 

Cecilie Neville byla vnučkou Johna Gauta, což Richardovy nároky značně posílilo.244 Pokud 

by však bylo povoleno následnictví po ženské linii, byly by právě Richardovy nároky 

mnohem silnější, a to dokonce i než ty lancasterské dynastie, díky jeho matce Anně Mortimer. 

Anna byla totiž přímým potomkem Lionela, vévody z Clarence, a tak podle posloupnosti 

právě ona měla po smrti Richarda II. nejsilnější právo na trůn. Vévoda z Yorku jako její 

potomek byl i dědicem tohoto práva, které posilovala i skutečnost, že anglické království 

neznalo nic jako salický zákon. Přestože bylo známo, že i samotný Eduard III. preferoval 

mužské potomky, tedy právě Gauta. Jeho rozhodnutí ale neposilnilo žádné právní ustanovení 

a nebylo tak nikterak určující. Samotná tato skutečnost tak podryla nárok Jindřicha IV. na 

trůn. Ten po sesazení Richarda II. nebyl jeho nejbližším nástupcem, a proto, opomineme-li 

 
243 ROSS Ch., Edward IV. University of California Press 1974. s. 5. 
244 DUNHAM W., WOOD Ch., The Right to Rule in England: Deposition and the Kingdom´s Authority, 1327-

1485, The American Historical Review, Vol.81, No.4,1976, s. 749. 
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právo na samotné násilné sesazení korunovaného panovníka a budeme-li brát na zřetel 

zavedený zvyk předávání vlády na nejbližšího pokračovatele pokrevní linie, tak nastolení 

Jindřicha IV. nebylo legální.245 I tak si zpočátku Yorkové vědomi svého nároku drželi značný 

odstup. Království bylo plné ambiciózních šlechticů s většími či menšími nároky, a tak 

prosazování těch svých se mohlo shledat se značnou nelibostí okolí.246 Navíc Yorkové byli 

sami často spojováni se zradou a rebelií proti svým králům. Eduardův prastrýc byl obviněn 

z neposlušnosti vůči Richardovi II., jeho dědeček byl popraven, poté co byl obžalován 

z chystání vzpoury proti Jindřichu V. Přes Annu Mortimer byli spojováni i s tímto jménem, 

které bylo už od doby Eduarda II. synonymem pro zradu.247 Yorkům tak nezbývalo nic než 

vyčkávat na nejvhodnější příležitost, která nastala právě v období slabé a vrtkavé vlády 

Jindřicha VI. Názor, že Yorkům mělo jít hlavně o návrat k legitimní vládě přímé pokrevní 

linie, je však spíše moderní teorií.  Přeci jen od sesazení Richarda II. vládla lancasterská 

dynastie více než 60 let a vystřídala tři panovníky, kterým všichni angličtí šlechtici, bez 

výjimky, přísahali věrnost. Jejich ne zcela tradiční získání trůnu a s tím i spojená ne zcela 

prokazatelná legitimita se však stala pro Richarda a později Eduarda silnou zbraní 

k podpoření vlastních cílů a získání moci poté, co nastala kritická doba a oni sami byli v 

ohrožení.248          

 Croylandská kronika popisuje postupnou proměnu vévody z Yorku z poslušného 

poddaného, který i přesto, že nad králem vyhrál v bitvě ho sám, bezpečně doprovodil zpět do 

Londýna a znovu mu odpřisáhl věrnost až k vévodovi, který předstoupil před parlament a 

označil Jindřicha VI. a všechny jeho předchůdce za uzurpátory.249 Jeho počínání před 

parlamentem, který zasedl v Coventry v roce 1460, popisuje takto: „…předstoupil před trůn a 

nárokoval si právo na něho usednout, které pouze jemu náleželo. Poté představil svůj původ 

od Lionela z Clarence, jako staršího syna [Eduarda III.], a tak uplatňoval své právo jako 

právo dědice staršího bratra před mladším Johnem Gautem, vévodou z Lancasteru, od 

kterého pocházela nynější královská linie Jindřicha a jeho potomků … a tak nazval všechny 

tři Jindřichy uzurpátory“250. Autor zde jednoznačně popisuje Richardovo politické počínání a 

 
245 HARRISS G.L., Shaping the Nation: England 1360-1461 Oxford, 2005. s. 492. 
246 ROSS Ch., Edward IV. University of California Press 1974. s. 5. 
247 HICKS M., Edward IV. Bloomsbury Academic, 2004.s. 33. 
248 DUNHAM W., WOOD Ch., The Right to Rule in England: Deposition and the Kingdom´s Authority, 1327-

1485, The American Historical Review, Vol.81, No.4 1976. s. 749. 
249 The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, 986. s. 451. 
250 “…going up to the royal throne, he claimed the right of sitting there as belonging solely to himself. He then 

gennealogically traced his lineal descent from Lionel, duke of Clarence, to whom, as being the elder son, he 

asserted that the succesion to the kingdom of England of right belonged, and not to the posterity of John, duke of 



 
74 

 

vyjednávání o svých možnostech bez většího zapojení vlastního názoru či přesvědčení. Jasně 

ale zaznamenává právě zásadní argument Yorků jako potomků Lionela, vévody z Clarence. 

Ať už v onu chvíli považoval právo yorské dynastie na trůn za právoplatné či nikoliv, jeho 

následující záznamy o Eduardovi už jako novém králi naznačují, že s novým panovníkem 

neměl sebemenší problém. Portrét, který vykreslil, spíše naznačuje opak. Poté co se 

Eduardovi podařilo získat královskou korunu a z „nejušlechtilejšího prince“ se stál „nyní král 

Eduard“251, mu autor potvrzuje jeho vlohy i dědičné právo na korunu: „…nový král jevící se 

po všech stránkách jako dobrý válečník, v mladistvém rozkvětu, vysoké postavy, přirozené 

elegance, neposkvrněného charakteru, udatný ve zbroji a jako přímý následník vznešené linie 

krále Eduarda III“252. Eduard je zde představen jako ideální panovník se všemi potřebnými 

vlastnostmi a okouzlujícím vzhledem, od něhož se jako od potomka a stejno jmenovce, 

významného krále, očekává jen to nejlepší pro království a jeho obyvatele.   

 Silně pro Eduardovská kronika pojednávající o jeho příchodu z exilu a znovunastolení 

království dále již jen jako Arrival podtrhává právoplatný nárok Eduarda při jeho cestě z 

vyhnanství. Jeho výpravu popisuje jako završení vlády zrádných uzurpátorů, kterou započal 

Jindřich z Derby později nazývaný Jindřich IV., který: „…zradil svého [pána Richarda II]., 

zbavil ho vlády, království a vše si pro sebe zrádně uzurpoval“253. A korunu poté předával na 

své následovníky. Eduard je zde jasně postaven do pozice ochránce práva a legitimity, jako 

zprostředkovatel právoplatné vlády a zachránce království před falešnými panovníky. Jeho 

vyvolenost dokládá představením jeho rodokmenu, kdy kronikář zpočátku píše, co nechal 

Eduard rozhlásit mezi lidem při jeho cestě z vyhnanství, a to, že: „… jeho záměrem bylo si 

pouze nárokovat titul vévody z Yorku, který mu podle dědického práva náležel, neboť se 

narodil jako vznešený princ stejně jako předním jeho otec a tento titul tak nemohl náležet 

nikomu jinému“254. Nárokování si zpočátku pouze titulu vévody z Yorku bylo promyšleným 

tahem. Eduard si po svém návratu nebyl zcela jist silou loajality anglického lidu a zpočátku 

chtěl být přijat a podpořen ve svém nenapadnutelném právu získat zpět své rodné vévodství. 

 
Lancaster, his younger brother, from whom king Henry was descended … by the three Henrys, who were only 

usurpers.”  The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing,1986. s. 455. 
251 “The most illustrious prince, now king Edward… ” Tamtéž, s. 439. 
252 “…the new king seemed every inch the godly warrior,'now in the flower of his age, tall of stature, elegant in 

person, of unblemished character, valiant in arms, and a lineal descendant of the illustrious line of King Edward 

the Third.“  Tamtéž, s. 456. 
253 “…whom after that he wrongfully distressed and put from his reign, and regália, and usurped it falsely to 

hilmself… ”  Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from 

Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 38. 
254 “…that his intent and purpose was only to claim to be Duke of York, and to have and enjoy the inheritance, 

that he was born unto by the right of the full noble Prince, his father, and none other… ”  Tamtéž, s. 40. 
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Zajisté se také nechtěl dostat do pozice uzurpátora, který s sebou přináší další krvavé boje. 

Poté co postupně získal na svou stranu lid, kronikář pokračoval v záznamu, který měl být 

osvětlením Eduardových záměrů podle kterého: „…stejně jako otec byl i Eduard 

právoplatným vévodou z Yorku a tak i právoplatným následníkem anglického království a 

koruny, a tak byl i potvrzen všemi třemi stavy v parlamentu ve Wesminsteru a do dnešních 

dnů toto potvrzení nebylo zrušeno ani odvoláno“255. Představuje ho tak jako právoplatného 

krále a to nejen, že byl potvrzen parlamentem, ale na prvním místě stojí, že na korunu měl 

výhradní právo, neboť byl vévodou z Yorku. Odkaz na jeho původ byl, zde jasně postaven do 

popředí jako nejdůležitější argument jeho práva na korunu. Zápis pokračuje: „…a lid vyslyšel 

volání krále, že k němu přišli ne ve znamení boje, ale kvůli utrpení, kterým si musel Eduard 

projít a lid ho doprovázel ne z důvodu touhy po dalších rozbrojích, ale kvůli jeho právu, které 

bylo i právem jeho otce“256. Kronikář neopomíná zmínit podporu prostého lidu, která na sebe 

nenechala dlouho čekat. Také ukazuje, že lid samotný měl smysl pro spravedlnost a právo, 

neboť přišli za králem ne v touze po boji, či plenění, ale aby mu pomohli domoci se 

spravedlnosti a ocenili všechno utrpení, kterým si musel ve vyhnanství projít. Opět dodává, že 

jeho právo skrz právo otce, tedy linii, z které pocházel a kterou i lid ukazující svou podporu 

pravděpodobně považoval za právoplatnou a legitimní.      

 Kronika Johna Warkwortha se i pro svůj jasně pro lancesterský postoj nepřekvapivě 

Eduardovými genealogickými nároky nezabývá. Začíná s počátkem Eduardovy vlády a 

rozdělením titulů a úřadů mezi jeho bratry a blízké. Dále také zmiňuje, že neotálel a hned 

během: „…prvního roku vlády vystoupit před parlamentem v záležitosti zostuzení a odsouzení 

celé vlády jeho předchůdce Jindřicha VI.“257. Jasně tak Eduardovým jednáním pohrdá a 

prezentuje ho jako člověka, který se snaží jen pošpinit své předchůdce, aby tak sebe 

samotného prezentoval v lepším světle. Warkworth pokračuje v popisu vlády Eduarda IV. 

velmi strohým jazykem nikde se nezmiňujícím o králově právu na korunu či o jeho původu, 

 
255 “… his father, besides that he was rightfully Duke of York, he was rightfully Duke of York, he was also very 

true and rightwise inheritor to the realm and crown of England, ac. (and so he was declared by the three estated 

of the lan dat a parliament holden at Wesminster, unto this day never repealed, nor revoked. ”  Historie of the 

arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -

LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 41. 
256 “… but they come not in sight: but all these suffered him to pass forth by the country, either for that he and all 

his fellowship pretended by any manner of language, none other querrel, but for the right that was his father´s … 

”  Tamtéž, s. 41. 
257 “…the first year of his reign he ordained a parliament, at which were attainted King Henry… ”  The 

Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 455. 
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často ho neoznačuje ani jako krále ale pouze jako „výšezmíněného Eduarda“258.  

 Jak už bylo zmíněno, Richard z Yorku svou cestu na trůn potvrdil právním usnesením. 

Po vyvolané občanské válce a několika vojenských vítězství se dostal do pozice, kdy mohl po 

značně oslabeném Jindřichovi žádat mnoho. Poté co se zdálo, že i většinou pouze vyčkávající 

parlament stojí na jeho straně a uznává jeho nárok na trůn, byl král donucen podepsat tzv. Act 

of Accord. Bylo to také jedním z důsledků jeho neefektivní vlády a obrovských územních 

ztrát na kontinentě. Obliba a podpora nerozhodného a slabomyslného krále byla na bodu 

mrazu. 25. října 1460 Jindřich VI. před zraky parlamentu podepsal dohodu, která 

ustanovovala vévodu z Yorku, královým právoplatným dědicem jako i jeho potomky, a tak i 

vydědila Jindřichova jediného syna mladého prince Eduarda.259 Celá událost měla i silný 

dopad na samotnou královskou moc jako takovou. Dohled a potvrzení parlamentem ji značně 

limitoval a autorita královského úřadu se dostává do podřízenosti zákonů.260 Dalším 

triumfálním krokem parlamentu byl Richardův slib, že ve chvíli, kdy převezme korunu, 

převezme také titul krále „nesoucího sebou autoritu parlamentu“261. Smlouva ale měla za 

úkol také ochránit i Jindřicha VI. a vyvarovat se dalšího sesazení již korunovaného krále. 

Richard se musel zaručit, že Yorkové převezmou trůn až po Jindřichově smrti a jeho nejstarší 

synové Eduard a Edmund museli odpřisáhnout, že neučiní nic, co by mělo králův pozemský 

život zkrátit. Po jeho skonu měla koruna legálně přejít na Richarda či jeho potomka.262  

 Celá dohoda by vešla v platnost v případě, že by Jindřich VI. v bitvě u Towtonu, kde 

ho Eduard porazil, padl. Tak by se Eduard stal parlamentním králem, tak jak to určila 

smlouva, ale realita byla jiná. Jindřich byl stále naživu a Eduard korunu získal díky svému 

vítězství na bitevním poli. A zvítězit v bitvě může jen ten, který je vyvolen Bohem. Tak se 

Eduard prezentoval jako král z Boží vůle a lidských zákonů, poté co byl potvrzen i lidem. 

Jelikož byl Jindřich stále naživu a Eduard nemohl svůj nárok opřít o Act of Accord našel 

cestu v dalším dokumentu, kterým byl schválen parlamentem a oficiálně označil vládu všech 

předešlých lancasterů za neprávoplatnou, a to podle zákonu Božích i lidských. Byli 

prezentováni jako potomci uzurpátora Jindřicha IV., který korunu získal nelegálně.263  

 Základním pilířem celého jeho nároku se stalo legitimizování dědictví a získání zpět 

 
258 “foresaid Edward” WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the Fourth, 

Cambridge, 1839.s.101. 
259 DUNHAM W., WOOD Ch., The Right to Rule in England: Deposition and the Kingdom´s Authority, 1327-

1485, The American Historical Review, Vol.81, No.4, Oct. 1976. s. 748. 
260 Tamtéž, s. 749. 
261 Tamtéž, s. 751. 
262 Tamtéž, s. 749. 
263 Tamtéž, s. 752. 
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přirozeného práva jako potomek Lionela, vévody z Clarence. I když mnoho argumentů vůči 

Lancasterům jako uzurpátorům bylo lehce napadnutelných. Jindřich i oba jeho předchůdci 

byli již přijati jako právoplatní králové a sliby věrnosti a oddanosti, které jim byly 

odpřisáhnuty, nebylo zrovna lehké vzít zpět. Navíc sám Jindřich byl poměrně oblíben, vládl 

už více než 38 let, mnoho poddaných tak jiného krále ani nezažilo a neúspěšná vláda se spíše 

vyčítala jeho rádcům než králi samotnému. To také podporovalo teorii, že Eduard nikdy 

nemůže mít trůn jistý, pokud Jindřich nebo jeho syn žijí. Jediným řešením bylo Lancastery 

nadobro rozdrtit.         

 Croyland dosvědčuje, jak už bylo zmíněno, že součástí uzavření Act of Accord byl 

také slib ze strany Yorků, že se nikterak nepokusí zkrátit Jindřichův život a pouze až 

v případě Jindřichovi smrti se stanou jeho právoplatnými dědici, jak bylo ustanoveno: 

„…jakmile král opustí tento svět, stane se vévoda a jeho potomci právoplatnými nástupci a 

budou si moci nárokovat anglickou korunu“264. Po smrti Eduardova otce a jeho vítězství nad 

Jindřichem u Mortimer´s Cross se tak Eduard vydal do Londýna nárokovat si korunu. 

Neodkazoval se přitom na uzavřenou dohodu, ale na své vítězství z bitevního pole. Jindřich 

byl stále na živu a Eduard se nikterak nepodílel na tom, aby byl jeho život ukončen. Jelikož 

v minulosti přísahal Jindřichovi věrnost, potřeboval být této přísahy zproštěn, jinak by se jeho 

zásah proti Jindřichovi dal lehce označit za velezradu. K tomu nám autor podává důležité 

svědectví, kdy zaznamenal, že: „…po dosažení osvobození, rada došla k závěru, že král 

Jindřich, jelikož se podílel na vraždě Eduardova otce tak porušil dohodu, kterou s ním pod 

dohledem parlamentu uzavřel, a tak byl vévoda Eduard zproštěn svého slibu, své loajality 

vůči němu [Jindřichovi]“265. I poměrně formální úkon byl velice důležitý. I když byl Eduard 

ve velmi výhodné pozici vítěze, ovládající Londýn, potřeboval se ke královské koruně dostat 

co nejlegálnější možnou cestou, aby se v budoucnu vyvaroval jakýchkoliv možných nařčení. 

Přísaha věrnosti byla i v době pozdního středověku stále živým symbolem síly mužského 

charakteru. Její porušení se nebralo na lehkou váhu, a jelikož byl panovník spojován 

s Bohem, jakákoliv neposlušnost vůči králi mohla být vnímána i jako neposlušnost vůči Bohu. 

Proto oficiální zproštění Eduarda předešlé přísahy bylo důležitým a dobře promyšleným 

tahem.            

 
264 “…as soon as the king should have departered his life, it should be lawful for the said duke and his heirs to 

lay claim to, and possession of the crown of England. ”  The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, 

Alan Sutton Publishing, 1986. s. 445. 
265 “…after mature deliberation, the council having come to the conclusion that king Henry, by taking part with 

the murderers of his father had used his utmost endeavours to annul the decree of Parliament above-mentioned, 

the earl was pronouneed to be no longer bound to observe his fealty towards him… ” Tamtéž, s. 456. 
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 Arrival se o dohodách s parlamentem nezmiňuje. Mapuje královu cestu z vyhnanství a 

jeho znovunastolení. Neopomíná však zaznamenat chvíli, kdy se Eduard nadobro zbavil všech 

lancasterských hrozeb. Neboť při další Eduardově vítězné: „…bitvě u Tewkesbury byl 

Eduard, řečený princ z Walesu a [jediný potomek Jindřicha VI.] zavražděn a krátce po něm 

byli zajati a zavražděni všichni šlechtici a důležití představitelé, kteří ho doprovázeli. 

Královna Markéta byla sama zajata a předvedena před krále…“266 Autor vyzdvihuje chvíli 

Eduardova konečného triumfu. Jakýkoliv lancasterský odpor byl nadobro potlačen a již zde 

nebyl nikdo až na uvězněného Jindřicha, kdo by si mohl nárokovat anglický trůn či 

zpochybňovat Eduardovo právo vládnout.       

 Warkworth se o dohodě Eduardova otce s Jindřichem a parlamentem také nijak 

nezmiňuje. Nenechá si ale též ujít událost smrti posledních Lancasterů. Výsledek bitvy u 

Tewkesbury popisuje s těžkým srdcem takto: „…Edmund, vévoda ze Somersetu a sir Hugh 

Courtenay utekli z bitevního pole, čímž byla narušena formace. Většina vojáků utekla od 

Eduarda prince z Walesu, syna Jidnřicha VI. čímž byla bitva pro něho ztracena. Na poli se 

konala jatka, při kterých měl princ Eduard žádat o milost svého švagra vévodu 

z Clarence“267. Popis ponurého konce následníka lancasterské dynastie zakončující celé jejich 

snažení o návrat na trůn. Vojáci zde prince opoustili, stejně tak jak lid opustil Jindřicha ve 

chvíli, kdy provolal králem Eduarda. Navíc není ušetřen ani jeho syn i přesto, že byl přes 

manželku v příbuzenském vztahu s vévodou z Clarence. Eduard IV. už zde nenechal nikoho 

na pochybách, že si je vědom přetrvávající hrozby v případě, že by nechal lancasterského 

dědice naživu.           

 Po smrti mladého prince zbýval už jen poslední člověk, který si mohl nárokovat 

anglický trůn namísto Eduardova: Jindřich zavřený v Toweru byl sice ve velmi zbídačeném 

stavu, sám neschopný jakékoliv akce, v rukou schopných lidí se ale opět mohl stát 

nebezpečným nástrojem proti Eduardovi. Jeho smrt, která následovala jen krátce po 

lancasterské porážce na Tewkesburském poli nebyla tedy nijak překvapující.   

 
266 “Tewkesbury-field, where Edward, called Prince, was slain, then, and soon after, where taken and slain at the 

King´s will, all the noblemen that came from beyond the sea with the said Edward, called the Prince, and others 

also their part-takers as many as were of any might or puisancee. Queen Margareth herself, taken and brought to 

the King… ” Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from 

Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 93. 
267 “…and Edmund Duke of Somerset, and Sir Hugh Courtenay went out of the field by the which the field was 

broken: and the most part of the people fled away from the prince, by the wich the field was lost in their party. 

And there was slain in the field, Prince Edward, which cried for succour to his brother-in-law, the Duke of 

Clarence… ” WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the Fourth, 

Cambridge, 1839. s. 127. 
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 Autor Croylandu samozřejmě neopomenul zaznamenat tento pochmurný skon 

Jindřicha, který ještě více upevnil Eduardovy pozice a ukončil tak veškeré jeho závazky vůči 

předešlému králi: „…ať Bůh ušetří a poskytne čas tomu, ať už to byl kdokoliv, kdo se odvážil 

vztáhnout své ruce na pomazaného Pána! ... Získal si titul tyrana, zatímco ten, kdo takto trpěl, 

získal titul slavného mučedníka“ 268. Sám nad činem běduje a označuje za tyrana toho, kdo si 

dovolil vztáhnout ruku na pomazaného krále. V ten okamžik se tak Jindřich, v jeho očích, stal 

svatým mučedníkem. Jeho smrt neoslavuje, truchlí nad ní, jako by opravdu zemřel pomazaný 

král, a dává nám najevo své přesvědčení, že šlo o násilnou cestu k trůnu. Z úryvku, kdy ho 

označuje za mučedníka a kohokoliv, kdo stál za jeho smrtí za tyrana, je zřetelná jedna věc, 

autor kroniky nehledě na korunovaci a panování Eduarda IV. považoval Jindřicha VI. až do 

jeho skonu za pomazaného krále. Tedy ne za slabého, sesazeného panovníka odpykávající si 

trest za svou neúspěšnou vládu ve vězení, ale za stále právoplatného vládce. Ukazuje nám 

tedy autor, že sám Eduarda IV. za krále nikdy neuznal? A že snad on měl být ten zmíněný 

tyran, který se nechal korunovat nehledě na to, že předchozí král byl stále naživu, a dokonce 

se ho neostýchal uvrhnout do Toweru, a nakonec ho snad i nechat zavraždit? Je výše zmíněný 

výrok důkazem, že celá Eduardova snaha o získání legitimity byla úspěšná jen na oko a lid 

přitom skrytě stále uznával Jindřicha? Na druhou stranu se může jednat o lamentaci 

duchovního, kterým autor kroniky bezesporu byl, nad hrozným činem jako byla vražda. Za 

mučedníka se mohl považovat jakýkoliv zbožný člověk, který si svým životem prošel 

útrapami, a jak nám záznamy dokládají, Jindřich byl Bohu silně oddán. Přesto poznámka, že 

šlo o pomazaného pána, by se neměla nechat lehce přehlédnout. Autor, zde dává najevo své 

znepokojení nad činem sesazení krále jako takovým, nehledě na jeho oprávněnost. Lze tedy 

předpokládat, že sesazení pomazaného panovníka z jakéhokoliv důvodu opravdu budilo u 

prostého lidu značné rozpaky a snad i strach nad případným hněvem Božím. Právě Bůh měl 

být garantem vyvolenosti vládce a skrz pomazání mu propůjčoval svou autoritu. Jeho sesazení 

tak muselo mít hluboký dopad na celou společnost.      

 Arrival popisuje smrt Jindřich VI., který následoval osud svého syna o pár dní později 

velice stroze: „…Jindřich později nazývaný král meškající v Toweru, naplněn opovržením, 

hněvem a melancholií zemřel 23. května 1471“269. Autor nepovažuje za důležité blíže 

 
268 “…may God spare and grant time for repentance to the person, whoever he was, who thus dared to lay 

sacrilegious hands upon the Lord´s anointed! …. Earned the title of tyran while he who thus suffered has garned 

that of a glorious Martyr… ” The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. 

s. 468. 
269 “…said Henry, late called King, being in the Tower of London… he took it to so great despite, ire, and 

melancholy, he died the twenty third day of the mounth of May. ” Historie of the arrivall of Edward IV in 
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specifikovat příčinu Jindřichovy smrti. Stěžejní informací, kterou tato zpráva nese, je fakt že 

Anglie má oficiálně jediného panovníka, a tím je Eduard, někdejší vévoda z Yorku. 

 Warkworth při popisu smrti Jindřicha jako jediný z uvedených autorů spekuluje i nad 

tím, kdo mohl být její příčinou. O události podává detailnější informace, kdy podlě něho byl: 

„…král Jindřich, uvězněn v Toweru, byl zavražděn, 21. května o úterní noci, někdy mezi 

jedenáctou a dvanáctou hodinou, kdy byl v Toweru přítomen vévoda z Gloucesteru, bratr 

krále Eduarda a mnoho dalších...“270. Warkworth se zde snad právě výčtem několika detailů 

kolem události snaží čtenáře přesvědčit, že má ty nejvěrohodnější informace. Právě jeho 

zmínka o přítomnosti vévody z Gloucestru mohla lehce inspirovat Williama Shakespeara 

k vytvoření jeho zlověstné postavy v historické hře Richard III. Ať už měl být vrahem právě 

Richard nebo někdo jiný, autor nám dává jasně najevo, že šlo o někoho ze sluhů Eduarda IV., 

a aniž by to napsal napřímo, zajisté si byl jist, že rozkaz k vykonání tohoto činu přišel právě 

od Eduarda. Z poměrně neškodného zápisu tak mohlo mnoho čtenářů vyrozumět, že Eduard 

IV. se stal královrahem.          

 Nehledě na to Eduard, podpořil svou legitimitu i skrz mužské potomky. Narození 

prince Eduarda a poté i mladšího Richarda ještě více upevnilo Eduardovo postavení. Ještě za 

své vlády se mu podařilo si od lordů získat přísahy věrnosti pro svého nejstaršího syna a 

následníka trůnu.         

 Croyland zaznamenal: „Možná jste si v těchto dnech všimli, že královský dvůr se 

prezentoval v zářivém lesku velkolepého království plného bohatství a lidu všech národů (a 

důvodu nejvýznamnějšího nad všemi ostatními), se chlubil se těmi nejsladšími a 

nejkrásnějšími dětmi, které mu přineslo manželství s již dříve zmíněnou královnou 

Alžbětou…“271. Autor takto popisuje slavnostní náladu, která na dvoře panovala krátce poté, 

co se Eduardovi narodil mužský dědic. Společně se staršími dcerami ho prezentoval před 

všemi poddanými. Díky malému nemluvněti tak mohl pozvednout slávu celého království, 

neboť jím zabezpečil kontinuitu své yorské královské linie. Pro lid to bylo určitým znamením 

 
England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols 

and Son, 1838. s. 93. 
270 “King Harry, being in ward in prison in Tower of London, was put to death, the twenty first day of May, on a 

Tuesday night, betwixt eleven and twelve of the clock: being then at the Tower, the Duke of Gloucester, brother 

to King Edward, and many others… ”  WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King 

Edward the Fourth, Cambridge, 1839. s. 131. 
271 “You might have seen in those days the royal court presenting no other appearance than such as fully befits a 

most mighty kingdom filled with ritches and with people of almost all nations, and (a point in which it excelled 

all others) boasting of those most sweet and beautiful children, the issue of his marriage which has been 

preaviously mentioned with queen Elizabeth… ”  The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan 

Sutton Publishing, 1986. s. 482. 
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míru v případě královy smrti, neboť při existence právoplatného mužského dědice 

neočekávaly žádné boje o trůn.        

 V Arrivalu se také píše: „… [ke] králově největší radosti mu představila [královna] 

jeho krásného syna.“272 Eduard tak dostál i dalšího požadavku na ideálního krále, a to 

zabezpečit pokračování rodu.  

 

5.3 Moc a podpora 

 

Už případy sesazení Eduarda II. nebo Richarda II. jasně ukázaly, že pouze legitimita či 

právoplatnost nároku na trůn neznamená pevnou a ničím nenarušitelnou vládu. U obou 

sesazených králů nikdo nepochyboval o jejich legitimitě. Důvodem k sesazení se stala 

nespokojenost s jejich působením na trůně. Naznačuje to snad, že legitimita nebyla tak 

důležitým aspektem? Šlo spíše o samotnou oblíbenost panovníka u nejvýznamnějších 

šlechticů a jeho politické a vyjednávající schopnost se udržet na trůně? Stručně řečeno šlo 

tedy hlavně o sílu moci a výši podpory?        

 Eduard nastoupil na trůn jako velmi mladý, bez politických zkušeností. Do té doby byl 

zvyklý řešit všechny konflikty na bitevním poli, proto byla jeho vláda z počátku váhavá a moc 

nebyla zcela upevněná. Jednou z jeho nejčastějších chyb bylo podceňování nepřátel. To mu 

přineslo obtížnou situaci hlavně na severu země, kde se nacházela stále ještě silná podpora 

Lancasterů, posilována možnou skotskou invazí. Řešení této situace si vzal na starost Richard 

Neville, který svým politickým talentem Eduardovi značně pomohl. Se svým narůstajícím 

vlivem ale omezoval Eduardovu královskou moc.273 Ta oslabovala nejdříve na úkor 

Warwicka později Woodwilů, a nakonec prošla největší krizí během právě Warwickem 

vyvolané rebelie.274 Tato těžká léta dala Eduardovi mnoho zkušeností, které pak patřičně 

využil ke svému znovunastolení.275 Ve chvíli Warwickovy smrti byla Eduardova moc 

nejsilnější, stal se tak pravděpodobně poprvé opravdovým vládcem svého království. Upevnil 

diplomatické svazky s hanzou, ověřil si sílu spojenectví s burgundským vévodstvím, které 

navíc posílil dojednáním sňatku své sestry s vévodou Karlem Smělým, a definitivní porážkou 

 
272 “To the king greatest joy a fair son, a prince where with she presented him… ” Historie of the arrivall of 

Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, 

J.B. Nichols and Son, 1838. s. 60. 
273 ROSS Ch., Edward IV. University of California Press, 1974. s. 22. 
274 Tamtéž, s. 23. 
275 Tamtéž, s. 24. 
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Lancasterů zatlačil i Ludvíka XI. Francouzského do nevýhodné pozice.276 Tak definitivně 

skončilo období, kdy zahraniční velvyslanci posílali svým pánům zprávy o faktické vládě 

Warwicka, který využívá mladého krále pouze jako loutku.277    

 V Croylandu se píše, že si Eduard po potlačení Warwickovy rebelie upevnil vlastní 

moc natolik, že byl v dostatečně výhodné situaci, aby si mohl na Ludvíkovi XI. vynutit 

oficiální potvrzení míru, které mu francouzský král nechtěl od počátku své vlády poskytnout, 

neboť bez něho mohl Eduarda držet ve větší nejistotě z případné invaze. Autor si k roku 1475 

zaznamenal: „…náš pán, král se vrátil do Anglie, poté co uzavřel čestnou dohodu o míru“278.  

Získáním této dohody se Eduardovo postavení ještě více upevnilo. Možnost vůbec dosáhnout 

míru s Francií byla jasným důkazem silné vyjednávací pozice.    

 A autor dále pokračuje chválou krále, který dokázal navrátit Anglii do uznávaného 

postavení poté, co byla během vlády Jindřicha VI. na kontinentě Francií několikrát poražena. 

„Vrátíme-li se k historii tohoto království a vzpomínám si na to, s jakou slávou a klidem se 

král Edward proslavil, když shromáždil společně nespočet pokladů z francouzského tributu a 

dalších dříve zmiňovaných úspěchů, připusťme, že u některých věcí není přípustné žádného 

popírání“279. Byť s určitým nevlídným podtónem, zde autor uznává úspěšnost Eduardova 

počínání si ve Francii. A ať už se mu během vlády mnoho věcí nepovedlo, jeho postup vůči 

Ludvíkovi byl v Anglii dozajisté brán jako návrat anglické hrdosti a král byl za to nepochybně 

oslavován. Schopnost dojednání takovýchto podmínek výhradně ukazuje, jak musela být 

Eduardova moc a pozice upevněna, aby sám měl dostatečnou sílu a podporu na to si je na 

nejvýznamnějším sousedu vynutit. Dokazuje to další zápis, kdy: „…byla navržena aliance, a 

tím bylo manželství mezi francouzským dauphinem a Eduardovou nejstarší dcerou“280. 

Uznání Eduarda jako krále Anglie a jejího nového silného vlivu tak bylo zpečetěno. 

Eduardova dcera jako manželka budoucího francouzského krále byla nejzřetelnějším důkazem 

potvrzení jeho vlády, byť ke sňatku nikdy nedošlo.      

 Arrival během domácích konfliktů svému pánu připisuje mnohé vyjednávající 

schopnosti. Jejich neúspěch zapříčinil pouze Warwickům odmítavý postoj a touha po dalším 

 
276 ROSS Ch., Edward IV. University of California Press, 1974. s. 29. 
277 HICKS M., Edward IV. Bloomsbury Academic, 2004. s. 57. 
278 “… our lord the king returned to England having this concluded an honorable treaty of peace… ” The 

Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 473. 
279 “In returning to the history of this kingdom and realling of memory by what glory and tranquillity king 

Edward had endered himself illustrious after having gathered together treasures innumerable from the French 

tribute and the other articulars previously mentioned, let us subjoin certain matters that will admit of no 

denial…” Tamtéž, s. 477. 
280 “…had deelined the alliance which had been solemnly agreed upon between the Dauphin and the king´s 

eldest daughter. ” Tamtéž, s. 482. 
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krveprolití. „K zabezpečení pošramoceného míru a poklidu v království a k vyhnutí se 

prolévání další křesťanské krve nechtěl [Warwick] přijmout žádná nabízená řešení sám měl 

pouze nerealistické požadavky…“281. Je zde naprosto zřejmé, i přes snahu autora tuto situaci 

prezentovat co nejlépe pro Eduarda, že ten zde sám neměl dostatečnou moc a podporu, aby 

mohl Warwicka donutit k ukončení rebelie. Eduard musel přistoupit na hru vyjednávání a 

nabízení kompromisů k dosažení příměří, a jak je zmíněno, hlavně aby zabránil dalším 

krvavým střetům. Autor to předkládá jako královu prioritu, kterou byl ochoten prosadit i za 

cenu vlastních ústupků. Warwickovo odmítnutí poté jasně naznačuje, že byl v mnohem 

výhodnější pozici, která mu dovolovala Eduardovy návrhy odmítnout, a ještě si klást vlastní, 

jak autor zmiňuje, nerealistické podmínky, aby ještě více Eduarda ponížil a ukázal mu svou 

sílu. Naopak ta Eduardova se zde nachází na hranici jakékoliv akceschopnosti. Král je během 

Warwickovy rebelie poprvé od své korunovace bez větší moci a dostatečné podpory.  

 Warkworth Eduardovu moc a podporu nezmiňuje v pozitivním světle. Zaměřuje se 

spíše na její negativní dopady, kdy dokládá že: „…každá další bitva přinesla mnoho potíží a 

ztrátu produktů běžných lidí… Eduard zvedal daně s každou další bitvou, a to dovedlo Anglii 

do nuzných dob a zaměřil se také na obchodníky a říká se, že činil tak jak to země ještě 

předtím nezažila“282. Eduard zde využíval svou moc k rozdmýchávání dalších a dalších 

konfliktů, které stály prosté obyvatelstvo mnoho útrap, jako byla například ztráta majetku. 

Navíc se král neostýchal na něj uvalit vyšší daně, a když už obyvatelstvo bylo tak chudé, že 

nebylo schopno platit, přišli na řadu zámožní obchodníci. Eduard je zde vylíčen jako král, 

toužící po bojích a krvi, který svou moc využíval k vlastním radovánkám a rozhodně ne 

k prospěchu poddaných. Opět to ale i dokládá fakt, že Eduardova pozice byla pevná natolik, 

že získal dostatečnou podporu šlechty i parlamentu na schválení dalších daní či získání 

značného množství mužů a zásob k samotné možnosti válečné výpravy uskutečnit.  

 Aby Warkworth ještě podpořil svou nenávist vůči Eduardovi, jeho vládu označil za 

zcela bezvýznamnou, píše: „…po znovuzvolení Jindřicha bylo v parlamentu zrušeno vše, co 

Eduard nařídil, jako kdyby se tak nikdy nestalo, a králi Jindřichovi byla navrácena jeho 

 
281 “…for the weal of peace and tranquillity of the Realm of England, and for thereby to avoid the effusion of 

Christian blood, yet he neither would accept the said offers, nor accord thereunto, but if he might have had such 

unreasonable appointment… ” Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his 

kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 48. 
282 “…one battle after another, and much trouble and great loss of goods among the common people… at every 

battle to come far out their countries at their own cost: and these and such other brought England right low …. 

King Edward had much blame for hunting merchandize, for in his days they were not in other lands, nor within 

England… ” WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the Fourth, 

Cambridge, 1839. s. 119. 
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práva a důstojnost, stejně tak jako právo na následnictví jeho potomkům“283. Autor tady jasně 

uvádí, že cokoliv, co Eduard vykonal, bylo špatné, a tak není jediný důvod zachovat žádné 

z jeho nařízení. Jeho vláda má být naprosto popřena a vymazána, jako by nikdy neproběhla. 

Ukázala se zde i vrtkavá podpora parlamentu, který dříve Eduarda přijal za krále a následovně 

bez větších problémů celou jeho vládu na přání Jindřicha popřel. Během svého exilu tak 

Eduard ztrácí veškerou moc nad Anglií jako takovou.      

 Faktická moc králů byla nepopiratelně spojena s podporou šlechty. Bez ní král neměl 

potřebné vojsko, nemohl zavádět daně ani rozpoutat válku. Navíc, jak už se v minulosti 

ukázalo, poštvat si proti sobě dostatečné množství důležitých šlechticů mohlo znamenat i 

konec vlády, či dokonce i života. A Yorkové už od doby vévody Richarda měli se značnou 

částí významných šlechtických rodin rozpory. Samotné Richardovo vystoupení před 

parlamentem a sebejisté nárokování si trůnu mnoho z nich pobouřilo. Za slabé Jindřichovy 

vlády značně vzrostl vliv nobility, která po jeho sesazení zůstala na lancasterské straně, neboť 

se bála, že o své výsady při vládě energického Eduarda přijde. Tak raději přijali podporu 

z Francie a udržovali naději na Jindřichovo znovunastolení.284    

 Eduard sám, vychováván ve šlechtické rodině, si dobře uvědomoval, že jeho 

budoucnost závisí na opatření si jejich přízně. Započal tak promyšlenou a úspěšnou cestu 

k získání jejich loajality. Nikdy nesáhl na jejich majetek, věnoval jim úřady a ponechal tituly, 

zval je na hostiny a začal s nimi navazovat přátelské vztahy, věřil, že nikdo nemůže být 

dlouho věrný druhé straně, pokud se bude moci těšit z královy přízně. Aby je k sobě ještě více 

připoutal, neváhal organizovat sňatky nejmocnějších prolancasterských šlechticů se svými 

příbuznými a později příbuznými rodu královny Alžběty.285 Často se tak stalo, že šlechtici 

dříve podporující Lancastery dali přednost budoucímu prospěchu před starou loajalitou 

k Jindřichovi. Mezi Eduardovi nejlepší přátele se tak brzy začal počítat Jindřich Beauford, 

vévoda ze Somersetu nebo sir William Hastings. Šlechtici jako Exeter dokonce získali ještě 

více úřadů a bohatství, než měli předtím.286 To vše se Eduardovi vyplatilo v období krize, kdy 

mu zůstala šlechta věrná a značně tak napomohla i k jeho návratu na trůn.287 Ne že by přímo 

Eduardovi pomáhala, ale zůstala neutrální vůči Warwickovi a jeho snahám o návrat 

 
283 “…which at the parliament above said, and all other attainders, that were made in King Edward´s time, were 

annulled, and King Harry was admitted to his crown, and dignity again, and all his men to their inheritance.” 

WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the Fourth, Cambridge, 1839. s. 

119. 
284 BUTCHER R., Propaganda in the Prepared Parliamentary Speeches of 1455-1461. s. 7. 
285 ROSS Ch., Edward IV. University of California Press 1974. s. 64. 
286 Tamtéž, s. 82. 
287 Tamtéž, s. 83. 
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Lancasterů. Po svém znovunastolení byl Eduard na šlechtě závislý mnohem méně. Žádná 

rodina nebyla dostatečně silná, aby převzala pozici Nevillů. Přesto se vztah krále a šlechty za 

vlády Yorků značně proměnil hlavně z důvodu jejich stále blížší pokrevní provázanosti.288

 Croyland Eduardův vztah se šlechtou charakterizuje několika zápisy. První se týká 

uzavření tajného manželství krále s Alžbětou Woodwilovou: „…spoléhaje se pouze na své 

vlastní rozhodnutí, bez projednání se šlechtici, si při soukromém obřadu vzal vdovu po jistém 

rytíři jménem Alžběta…“289. Jak autor zmiňuje, Eduard se neobtěžoval takto zásadní 

rozhodnutí s nikým konzultovat natož žádat o svolení. Z toho jasně vyplívá naprosté 

opomenutí šlechty, a to i té nejbližší, jako byli Nevillové. S těmi, s Warwickem v čele si to 

zhoršil poté co: „…se král nechal stále více ovlivňovat názory královny a projevovat zvláštní 

náklonost všem jejím příbuzným“290. Tím se do popředí vlivu dostali právě Woodvilové a 

Warwick se tak ocitl v opozici. Eduard se v tomto nezachoval rozumně a až moc se nechal 

ovlivnit svou ženou. Po všem, co pro něho Richard se svou rodinou vykonali, bylo otázkou 

času, kdy se postaví proti králi a hrabě z Warwicku rozhodně nebyl slabý nepřítel.  

 Arrival popisuje, jak se Eduard po svém znovunastolení rozhodl nemstít šlechtě, která 

přišla s Warwickem, a té, která byla až do konce věrná Lancasterům: „…aby tak zajistil 

prosperitu a klid v zemi a zamezil další kruté a smrtelné válce“291. Eduard je autorem popsán 

jako mírumilovný panovník, který se nechce na nikom mstít a blaho lidu mu je přednější před 

osobním uspokojením.         

 Warkworth nám přináší zprávy o Eduardově počínání vůči šlechtě a Warwickovi opět 

spíše v negativním světle. Nejdřív poznamenává, že: „… si Eduard postupně získal celou 

Anglii s výjimkou jednoho hradu Harlech v severním Walesu, který stále držel šlechtic věrný 

Lancasterům“292. Warkworth neopomíná zmínit i sebemenší lancasterský odpor vůči 

Eduardovi a i skutečnost, že v Anglii stále byli věrní šlechtici Jindřichovi a nehodlali se vzdát 

ani za slibované odpuštění a další výhody. To mělo v Eduardovi vzbuzovat obavy, že se proti 

 
288 TUCK, A. Crown and Nobility, 1272-1461: Political Conflict in Late Medieval England. Totowa, N.J.: 

Barnes a Noble, 1985. s. 286. 
289 “…relying entirely on his own choice without consulting the nobles of the kingdom, privately married the 

widow of a certain knight, Elizabeth by the name… ” The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan 

Sutton Publishing, 1986. s. 440. 
290 “…the king being too greatly influenced by the urgent suggestions of the queen, admitted to his especial 

favour all the relations… ” Tamtéž, s. 445. 
291 “…and this for the weal of peace and tranquility in the land, and in avoiding of cruel and mortal war.” 

Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI 

A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 52. 
292 “…king Edward was possessed of all England, except a castle in North Wales, called Harlech, which Sir 

Richard Tunstal kept… ” WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the 

Fourth, Cambridge, 1839. s. 105. 
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němu postaví na odpor a podle Warkwortha začal být podezřívavý. Eduard měl nechat 

dokonce přemístit zajatého Jindřicha do opatství, kde s ním nikdo nesměl mluvit. Autor 

pokračuje v popisu Eduardovy hrůzovlády, kdy: „…během pátého roku jeho vlády, hrabě 

z Oxfordu, lord Aubrey, jeho syn a sir Thomas Tudenham, rytíř, byli zajati a přivezeni do 

londýnského Toweru, a tam byli obžalování z velezrady a poté měli být oběšeni na Tower 

Hill“293. Warkworth nezmiňuje důvod jejich popravy ani blíže nespecifikuje, o jakou 

velezradu se mělo jednat. Zápis pokračuje: „…šestým rokem Eduardovy vlády, kdy byl lord 

Hungerford zajat a byla mu setnuta hlava za velezradu v Salisbury“294. Opět bez informace, 

z čeho byl vlastně obviněn. Následující úryvek uvádí, že: „Během sedmého roku vlády krále 

Eduarda, sir Thomas Cooke, sir John Plummer, rytíř a radní Londýna, a Humphrey Howard 

a další radní byli zatčeni a obžalování z velezrady, avšak oni byli ušetřeni, ale ztratili svůj 

majetek ve prospěch krále … a v rozdílných časech a na různých místech Anglie, tak bylo 

mnoho lidí zadrženo za velezradu a někteří byli popraveni a někteří utekli“295. Warkworth 

Eduarda rozhodně nešetřil. Nejenže neuvedl důvody zrady, ale svůj seznam obětí neopomenul 

uspořádat za sebe tak, aby v čtenáři vzbudil dojem, že se jednalo o jedno velké a dlouhé 

krveprolití. Žádný jiný dobový zdroj se o obviněních a popravách v takovémto měřítku 

nezmiňuje. Lze tak předpokládat, že si zde Warkworth pohrál s informacemi tak, aby ve 

čtenářích podnítil představi o Eduardově krutosti. Proto by také nemělo být překvapující, 

když Warkworth zmiňuje, že ve chvíli, kdy byl Eduard Warwickem zajat: „…všichni lidé, 

které povznesl, od něj utekli“296. K tomu měli mít někteří šlechtici vlastní důvody jako 

v případě lorda Marquise Montague, který: „…krále nenáviděl a měl v úmyslu ho zajmout: a 

když byl méně než jednu míli od Eduarda, oznámil lidem, že když se s ním spojil, tak mu dal 

král na začátku northumberlandské panství, ale později mu ho sebral, aby ho mohl dát 

Jindřichu Percymu…“297. Warkworth zde naznačuje, jak fungovala Eduardova přízeň. 

 
293 “…in the fifth year of King Edward, the Earl of Oxford, the Lord Aubrey, his son, and Sir Thomas 

Tudenham, Knight, were taken and brought into the Tower of London, and there was laid to them high 

treason…that they should be hang to the Tower Hill. ” Tamtéž, s. 108. 
294 “…and in sixth year of King Edward´s reign, the Lord Hungerford was taken and beheaded for high treason at 

Salisbury. ” Tamtéž, s. 108. 
295 “And in the seventh year of King Edward reign, Sir Thomas Cooke, Sir John Plummer, knight, and alderman 

of London, and Humphrey Howard, and other aldermen, were arrested, and treason surmised upon them, 

whereof they were acquited, but they lost great goods to the King … and divers times, in divers places of 

England men were arrested for treason, and some were put to death, and some escaped. ” Tamtéž, s. 109. 
296 “…and all his people, he raised, were fled from him… ” WARKWORTH J., The Chronicle of the first 

thirteen years of King Edward the Fourth, Cambridge, 1839. s. 112. 
297 “…hated the King, and purposed to have taken him: and when he was within a mile of King Edward, he 

declared to the people, that were there gathered with him, how King Edward had first given to him the Earldom 

of Northumberland, and how he took it from him, and gave it to Harry Percy…” Tamtéž, s. 116. 
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Rozdávat pozemky, tituly a majetek nemohl do nekonečna a čím více zavázaných šlechticů 

měl, tím lépe. Proto se muselo stát, že pro Eduarda méně výhodné spojenectví muselo 

ustoupit novému. To pak někteří členové šlechty brali jako zradu a snažili se titul či majetek 

si opatřit jinak. Jednou z možných cest bylo přidání se k Lancasterům a pomoci jim v jejich 

pokusu o restauraci. Ukazuje tak, jak křehká byla loajalita poddaných vůči Eduardovi. Přesto 

nejen Arrival a Croyland podávají opačné informace právě o tom, že značná část šlechty 

zůstala Eduardovi během jeho vyhnanství věrná.       

 Na Eduardově legitimitě a upevnění jeho moci se také podepsal souhlas lidu a armády. 

Už jeho otec vytvořil působivou loajální základnu v Irsku. Jako dědic Mortimerů tam měl 

rozsáhlé pozemky a po deseti letech působení jako místodržící si na svoji stranu získal většinu 

obyvatel. Dalo by se říct, že si v Irsku držel svrchovanou moc a lidmi tam byl často 

označován jako „pravá krev“298.  To ale nemusí být hned důkazem, že ho považovali za 

právoplatného následníka anglického trůnu, spíše si byli vědomi jeho královského původu a 

poté také podpořili jeho nároky. Jindřich byl po celou dobu Válek růží značně pasivní, což ho 

postavilo do situace, kdy bylo jen velmi obtížné žádat od svých poddaných poslušnost. Lid už 

byl unaven z nekončícího konfliktu a žádal nového, energického krále, který by vše ukončil. 

A právě takový byl Eduard po svém zářivém vítězství u Mortimer´s Cross, při kterém si 

vydobyl osobní prestiž. Mladý, energický a pohledný šlechtic ověnčen vítězstvím byl 

dozajista pro lid lákavou náhradou za slabého a apatického Jindřicha.299 Když Eduard poprvé 

vkročil do Londýna jako žadatel o trůn, Richard Neville se postaral o přípravu slavnostní 

ceremonie pro veškeré obyvatelstvo, aby jim byl nový král představen v tom nejlepším světle. 

Lid byl dotázán, zda chce za nového krále právě Eduarda, a ten třikrát zakřičel Yea! Poté jim 

bylo přečteno prohlášení proti Jindřichovi a lidé křičeli Nay! Tak byl zvolen Eduard za krále 

z vůle lidu. Prohlášení se ještě jednou opakovalo při duchovní ceremonii v katedrále sv. Pavla 

o pár dní později. Poté co byl Eduard znovu potvrzen, složil slavnostní slib před všemi pány a 

lordy, že bude vládnout čestně a spravedlivě. Dojem to zanechalo i na milánském velvyslanci, 

který svému pánu Francescu Sforzovi psal, že: „…si právě lid Londýna a zástupci celého 

ostrova společně s lordy zvolili nového krále“300. Eduard se tak mohl opřít i o právo, které mu 

dala volba lidem. Jeho slavnostní přijetí jak obyvateli Londýna, tak i církví a přítomnými 

lordy byl další krok k upevňování pozic proti oslabenému Jindřichovi. V následné bitvě u 

 
298 “true blood” TUCK, A., Crown and Nobility, 1272-1461: Political Conflict in Late Medieval England. 

Totowa, N.J.: Barnes a Noble, 1985. s. 265. 
299 ROSS Ch., Edward IV. University of California Press 1974. s. 35. 
300 DUNHAM W., WOOD Ch., The Right to Rule in England: Deposition and the Kingdom´s Authority, 1327-

1485, The American Historical Review, Vol.81, No.4, Oct. 1976. s.753. 
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Towtonu pak už bojovali Londýňané za Eduarda, ne za Jindřicha.301  

 Croyland se navrací ještě k jeho prvnímu osobnímu vítězství u Mortimer´s Cross. 

„…slavné vítězství nad nimi [Lancastery], porazil je u Mortimer´s Croos … lidé z jihu 

království už ho očekávali jako svého budoucího krále…“302. Zaznamenává Eduardovu oblibu 

i ve formě, podpory lidu, kteří mu chtěli pomoci při jeho snaze získat trůn zpět. „Královi 

spojenci stále posilovali a jejich počet se rozrůstal s každým dnem o velké množství 

vznešených i prostých lidí…“303 Eduard ale neměl podporu všeho lidu a kronikář se zmiňuje, 

že zde stále byli i tací, kteří by na královském trůně raději viděli Jindřicha, a že jich nebylo 

tak málo: „…královnina armáda denně narůstala hlavně o ty, kteří přišli ze západu 

obhajujíce Jindřicha jako krále, preferující ho nad nároky všech ostatních“304. Croyland poté 

zmiňuje i další pro Eduarda nepříjemnou situaci, kdy se proti němu zvedla vlna odporu 

v Kentu i přesto, že se mu předtím podařilo Lancastery nadobro porazit. Právě povstání 

Thomase přezdívaného Bastard z Falconbridge mělo ukázat, že lid s Eduardovou vládou není 

zcela spokojen a nebránil se to dát násilně najevo. Přesto z autorova zápisu jasně vyplývá, že 

on sám shledává počínání vesničanů za neprávoplatné a zlomyslné: „…se král Eduard tímto 

dvojnásobným vítězstvím zdobil, zdálo se, že zvítězil nad všemi, což nepopiratelně prokázalo, 

že spravedlnost a právo jsou na jeho straně, a přesto nebyl vztek mnoha zlomyslných 

odvrácen, a především tomu tak nebylo v Kentu: ruce těchto lidí byly stále rozevřené [proti 

králi] …“305. Arrival už klasicky zaznamenal pro Eduarda pouze pozitivní situace jako když 

při jeho návratu, kdy byl: „… doprovázen svými věrnými služebníky, poddanými, kteří ho 

milovali, kteří věřili, že se právo vyjeví a obrátí v jeho prospěch…“306.   

 To, že měl mít Eduard podporu v prostém lidu, dokazovala i Warwickova obava o 

samotný Londýn, kdy měl požádat svého bratra arcibiskupa z Yorku, aby se pokusil: 

„…obrátit obyvatele města proti přicházejícímu Eduardovi a udržet ho dva nebo tři dny mimo 

 
301 BROERTJES A., The Lancasterian Retreat from Populist Discourse? Propaganda Conflicts in the Wars of 

the Roses, A Journal of Historical and Cultural Studies, University of Western Australia, Limina 2015, s. 6. 
302 “… a glorious victory over them, routed them at Mortimer´s Cross … people in the southern part of the 

kingdom were awating his as their future king… ” The Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan 

Sutton Publishing, 1986. s. 456. 
303 “The king´s party howeover axed stronger and stronger every day in consequence of endless multitudes of the 

nobles and common people … ”  Tamtéž, s. 451. 
304 “…the queen´s army now increased daily there bring many in the west who espoused the cause of king Henry 

preference to the pretensions of all others… ” Tamtéž, s. 465. 
305 “…while king Edward graced with this twofold victory, would seem in the jugement of all, most undeniably 

to have proved the justice of his cause, the fury of many of the malignants was not averted, and especially in 

Kent: for the hands of these people were still extended (against the king) ” The Crowland Chronicle 

Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 466. 
306 “…he might by the assistance of his true servants, subjects and lovers, which he trusted verily in his progress 

should come unto him… ” Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his 

kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 39. 
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město…“307. než přijdou posily z Francie. Warwick zajisté věděl, že je poměrně jednoduché 

ovlivnit obyvatelstvo dobře směřovanou propagandou, ale také, že Eduardův obraz jako 

zářivého krále se z jejich myslí ještě nevytratil. Oprávněně se tak obával, že jakmile se Eduard 

přiblíží k městským hradbám, obyvatelstvo mu samo dobrovolně otevře brány. A tak se 

později i stalo.308          

 Warkworth zapsal, že se Eduard snažil získat oblibu i u měšťanů, když: „… potvrdil 

všechna práva a již získaná privilegia městům i městysům …. s úmyslem získat více dobré vůle 

a lásky v zemi“309. Zřejmě to nesklidilo všude očekáváné uspokojení, neboť Warworth také 

zmiňuje mnoho nepokojů a rebelií vedených proti Eduardovi. To ale podle autora nebylo 

nijak neobvyklé, že se v některém z krajů zvedla vlna na podporu krále Jindřicha, volajíc po 

sesazení Eduarda. Jak se například stalo v roce 1469 v Lincornshiru, kdy: „…vzali všechno 

jeho bohatství a majetek, který jen mohli najít a shromáždili všechen lid v kraji, třicet tisíc lidí 

a křičeli „král Jindřich“ a odmítli krále Eduarda“310. Další rebelie byla vedená lordem 

Willoughbym, který: „…poslal dopis svému synovi a všem lidem, aby je shromáždil, a aby 

jeho samotného poté prohlásili za svrchovaného vládce a on mohl rovnou složit 

přísahu…“311. Jedno z největších v okolí Kentu vedené Bastardem nakonec Eduard krvavě 

potlačil: „…král jel z Kentu do Cantenbury, kde bylo mnoho místních lidí společně 

s Bastardem zadrženo a přivedeno před něj a následně byli oběšeni, utopeni a 

rozčtvrceni…“312. Všechen lid tak nebyl s Eduardovou vládou spokojen. Je však nutné 

připomenout, že povstání obyvatel byla častým jevem v každém evropském království. 

Eduard se tak nepotýkal s ničím neobvyklým. Přesto podle dobových záznamů se spíše 

jednalo o regionální problémy téměř zanedbatelného počtu obyvatel. Londýn a další velká 

města se proti Eduardovi nikdy nepostavila.  

 

 

 
307 “…to provoke the city against him, and keep him out, for two or three days… ” Historie of the arrivall of 

Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, 

J.B. Nichols and Son, 1838. s. 57. 
308 Tamtéž, s. 57. 
309 “…he ratified and confirmed all the franchises given to cities and towns etc. … to the intent to have the more 

good will and love in his land. ” WARKWORTH J., The Chronicle of the first thirteen years of King Edward the 

Fourth, Cambridge, 1839. s. 103. 
310 “…took all his goods and chastels, that they might find, and they gathered all the commons of the shire, to the 

number of thirty thousand, and cried “King Harry ” and refused “King Edward ”. Tamtéž s. 113. 
311 “…to send a letter to his son, and to all the people, that he gathered them, that they should yield them to him, 

at to their Sovereign Lord, or also he made a vow… ” Tamtéž, s. 113. 
312 “… the King … rode into Kent to Cantenbury, where many of the county people that were at Blackheath with 

Bastard, were arrested and brought before him. And there was hanged, drawn and quartered …” Tamtéž, s. 131. 
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5.4       Symbolika 

 

Jak už bylo několikrát zmíněno, symbolika a propaganda měly své důležité, 

neopominutelné místo. Jejich správné využití dokázalo ovlivnit širokou masu obyvatel. Obraz 

ideálního panovníka, symbol nejkřesťanštějšího krále a provázanost se svatými patrony 

království mohla zabezpečit potřebnou podporu poddaných. Proto si mnoho panovníků dávalo 

záležet na své prezentaci, projevu a pokoušelo se za sebou zanechat oslnivá díla, která by 

v budoucích letech reprezentovala jejich jména a vládu. Právě naplnění obrazu ideálního krále 

bylo pro Eduarda lehce dosažitelné. I přední zahraniční autor, jako byl například burgundský 

kronikář a historik přelomu 15. a 16. století Philippe de Commynes, zmiňoval jeho krásnou 

tvář, vysokou postavu a celkově velmi atraktivní zjev. Pln mládí a energie byl naprostým 

kontrastem nemocného Jindřicha, který se vyznačoval značně neudržovaným vzhledem.313 Po 

Eduardově triumfálním vítězství byl navíc vnímán jako zachránce království, statečný voják a 

úspěšný vojevůdce. Není tak překvapením, že se mu po Mortimer´s Cross brány Londýna 

samy otevřely.314          

 Croyland ukazuje další Eduardovo přispění k obrazu ideálního krále, jakým bylo 

prokazování milosti a odpuštění, kdy: „…všichni vůdci nepřátelských sil padli do jeho rukou 

a poté, co byli odsouzeni k trestu smrti za své skutky, projevil [Eduard] milost a laskavost vůči 

mnohým nevinným i těm, co o vzpouře nevěděli…“315. Správný král měl umět spravedlivě 

trestat, ale také odpouštět a rozeznávat nevinné od vinných. Zde autor Eduardovi připisuje 

vážné rozhodnutí nad rebely, kdy je posílá na smrt, ale činí tak kvůli tomu, čeho se dopustili, 

tedy velezrady ale navíc má i odpuštění pro ty, kteří se dané rebelie nezúčastnili, byť proti ní 

nikterak nezakročili. Ti všichni obdrželi Eduardovo odpuštění. Jedná se o jedno z mnoha 

vylíčení Eduarda jednajícího podle vzoru ideálního krále.      

 Arrival označuje svého patrona jako: „Nejvznešenější a po právu vítězný, princ 

Eduard, z milosti Boží, král Anglie, Francie a pán Irska, léta páně 1471…“316. V jediném 

oslovení se zde spojilo právo lidské i Božské. Podle obou byl Eduard právoplatným králem 

nejen Anglie ale ve víře platnosti smlouvy z Troyes i Francie nehledě, že nad ní nedržel 

 
313 ROSS Ch., Edward IV. University of California Press 1974. s. 10. 
314 “Golden Sun of York ” Tamtéž, s. 32. 
315 “…all the leaders of the hostile force fell into his hands and after inflicting capital punishment on them for 

their misdeeds, he showed grace and favour to the ignorant and guiltless multitude. ” The Crowland Chronicle 

Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 461. 
316  “Most Noble and right victorious Prince Edward, by the Grace of God, King of England, and of France, and 

Lord or Ireland, in the year of Grace 1471. ” Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall 

recouerye of his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 35. 
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žádnou faktickou moc.  Vést jakoukoliv vzpouru proti právoplatnému králi bylo: 

„…nepřirozené a proti Bohu…“317. Nepřirozenost zde má jasně ukázat charakteristiku 

každého pokusu či úmyslu postavit se proti svému právoplatnému králi. Takový člověk či 

skupina lidí jednali proti právu lidskému i Božímu. A s tímto byli všichni seznámeni skrz 

znění veřejných prohlášení. Jedno z nich vydané Eduardovou královskou kanceláří jako 

odpověď na rebelii vedenou Richardem Nevillem, označovalo všechny činy namířené proti 

králi jako ty: „...proti Božím i lidským zákonům, stejně jako proti veškerému rozumu a čistému 

svědomí“318.          

 Dalším aspektem patřící k obrazu ideálního krále byl titul toho nejkřesťanštějšího. I 

když měl nejsilnější základnu ve Francii, i v Anglii znal tuto tradici každý král a chtěl se tímto 

označeným také pyšnit. Právě Eduard byl takto označen parlamentem, který se mu chtěl po 

sesazení Jindřicha zavděčit.319 Přijetí i provolání lidem poté dávalo Eduardovi jeho přirozené 

právo na vládu.320 To, že je mu Bůh nakloněn mělo podpořit i znamení, doprovázející 

vítěznou bitvu u Mortimer´s Cross před, kterou se na obloze objevily tři slunce pro všechny 

symbol Boží přízně. Proto Eduard získal svou přezdívku Slunce Yorku a převzal symbol 

slunce jako svůj osobní znak. Také věnoval značné úsilí k prosazení dvou hlavních patronů, 

kterými byl svatý Jiří a svatá Anna. Svatý Jiří byl patronem anglického království již po 

dlouhá staletí, ale za Eduarda získal specifický status jako patron vojáků. Aby mu Eduard 

veřejně poděkoval za svá vítězství, nechal postavit nádhernou kapli ve Windsoru nesoucí 

jméno tohoto svatého muže. Ten mu měl právě skrze vítězství projevit svou podporu, a tak i 

podporu nebes. Svatá Anna byla pro změnu cestou, jak si posílit vlastní legitimitu odkazující 

se na svou předkyni Annu Mortimer, která mu po ženské linii předala nejsilnější právo na 

anglický trůn a pro svou brzkou smrt se i ona sama stala uctívanou postavou.321  

 Eduardova důvěra ve svaté je zaznamenána i Croylandským kronikářem, který 

zmiňuje Eduardovu reakci, když se dozvěděl o možnosti, že se proti němu Warwick postavil a 

schraňuje vojsko, aby docílil jeho sesazení. První, co Eduard udělal, bylo že se: „…nejdříve 

 
317 “…unnatural, and against God...” Historie of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of 

his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 350. 
318 “… against God´s law, man´s law, and all reason, and conscience… ”GILES, A., The Chronicles of the White 

rose of York, James Bohm 1843.s. 226. 
319 BUTCHER R., Propaganda in the Prepared Parliamentary Speeches of 1455-1461. The Richardian Vol. 4, 

2004. s. 8. 
320 HARRISS G.L., Shaping the Nation: England 1360-1461 Oxford 2005. s. 492. 
321 LONG M., Anne Mortimer, the forgotten Plantagenet. Online article https://www.historic-

uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Anne-Mortimer-the-forgotten-Plantagenet/ (07/03/2020) 

https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Anne-Mortimer-the-forgotten-Plantagenet/
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Anne-Mortimer-the-forgotten-Plantagenet/
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obrátil pro pomoc k Bohu a modlil se ke všem svatým...“322. Podle autora byl tedy Eduard 

zbožným mužem, který věřil, že mu Bůh jako právoplatnému králi pomůže.   

 Arrival podává další svědectví o Eduardově uctívání svatých, kdy: „…král, který se 

nacházel mimo království ve velkých nesnázích, těžkých a obtížných v neštěstí a nepřátelství, 

která na něj padla, se za mořem velice často modlil k Bohu, Panně Marii a svatému Jiří a 

z mnoha ostatních světců hlavně ke svaté Anně … obdržel tak čest a úctu těchto svatých…“323. 

Autor na svých stránkách dále vznáší motlitbu sám: „Všemocný bože! Bylo to jinak pro krále, 

který věrně věří v boží pomoc, požehnání naší paní a svatého Jiří, aby ho obdařili velkou silou 

a odvahou, aby potlačili špatnost všech, kteří se tak falešně a podle spikli proti němu …. 

Požehnán buď Bůh! Slavného vítězství tam na bitevním poli mu [Eduardovi] bylo 

dopřáno…“324. Anonym jasně zaznamenává, že Eduard zvítězil hlavně proto, že mu byl 

nakloněn Bůh a všichni svatí, neboť právě na jeho straně bylo právo.   

 Warkworth Eduardovu zbožnost ani spojení s Bohem nijak nezaznamenává či se o ni 

záměrně nezajímá.           

 Další důležitou cestou, jak efektivně proklamovat svou legitimitu, byla propaganda. 

Její využití se Yorkům vyplatilo už během Válek růží a Eduard byl připraven pokračovat i 

nadále v jejím používání k prospěchu své osoby a upevnění moci. To se mu podařilo na 

krátkou dobu i ve vztahu s Francií, kdy se v dopise Ludvíka XI. píše: „…nejvznešenější a 

nemocnější princ, náš předrahý a přemilovaný bratr a bratranec král Anglie … my a náš 

zmíněný bratr a bratranec král Anglie…“325. V tomto čase se Eduardovi dařilo Ludvíka 

zatlačovat a donutit ho podepsat mírovou smlouvu a společně s ní i Eduarda uznat jako 

právoplatného krále. Dalším důležitým tahem byl požadavek na sepsání kronik, které 

odvozovaly Eduardův původ až od legendárního normanského náčelníka Rolla a 

 
322 “…firts find recourse to the Divine aid and to the prayers of the Saints… ” The Crowland Chronicle 

Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 445. 
323 “…the King being out of his realm, in great trouble, thought, and heaviness, for the misfortune and adversity 

that was fallen him, full often, and specially upon the sea, he prayed to God, our Lady, and Saint George, and, 

amongst other saints, he specially prayed Saint Anne… the honour and worship of that blessed Saint. ” Historie 

of the arrivall of Edward IV in England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. 

-LXXI. London, J.B. Nichols and Son, 1838. s. 54. 
324 “Almighty God! It was otherwise for the king trusting verily in God´s help our blessed Lady´s and Saint 

George took to him great hardiness and courage, for to suppress the falsehood of all them, that so falsely and so 

traitorously, had conspired against him …… blessed be God! He won the field there, and the perfect victory 

remained unto him… ” Tamtéž, s. 65. 
325 « …trés-haut et trés-puissant prince nostre tres-cher et tres-aimé frere et cousin le Roy d´Angleterre…. nous 

et nostredit frere et cousin Roi d´Angleterre… » Lettre donnéée pour traiter de la prolongation d´une Treve ave 

cle Roi d´Angleterre (Louis XI à Cambray, le Ier Juun 1477) Ordonnances des rois de France de la troisieme 

race De l´imprimerie royale, Paris, 1828.  
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ospravedlňovaly yorkistické nároky nejen na korunu Anglie a Francie, ale také Španělska.326 

Celkově se období jeho vlády vyznačovalo značným nárůstem počtu kronik a královských 

rodokmenů, které všechny potvrzovaly nároky Yorků na korunu.327   

 V některých případech byla však propaganda namířena i proti němu. Jedním z nich 

bylo, když se po jeho nerovném sňatku rozšířila informace, že sám je levobočkem, neboť 

v době jeho početí byl Richard vévoda z Yorku často na cestách a Cecílie se nezdráhala vítat 

na svém sídle mnoho návštěv.328 Při snaze o jeho svržení se po království roznášely 

proklamace v Jindřichův prospěch, které jasně označovaly Eduarda za tyrana a uzurpátora 

království. Jedna z nich nesla text o Angilii, která je: „…momentálně v rukou rebela, 

největšího nepřítele, Eduarda pozdějšího vévody z Marche, uzurpátora, tyrana a ničitele 

Jindiřicha VI. svrchovaného pána i vznešené krve království anglického...“329. Eduardův 

genealogický nárok, je zde jasně odmítnut. Sám je označen za ničitele královské krve, neboť 

podle autora jeho pokrevní linie nebyla na krále dostatečně vznešená. Přestože měl Eduard 

stejné předky jako Jindřich. Proklamace dále uvádí, že pokud se Jindřichova: „…vláda 

navrátí, v tomto království zavládne trvalý mír, prosperita a obecné blaho pro všechny...“330. 

Jindřich VI. je touto cestou označen jako pravý král, který jako jediný může království přinést 

dlouhotrvající mír a prosperitu.       

 Croyland se k negativní propagandě vůči Eduardovi přidává v části, kdy vyzdvihuje 

ctnosti zavražděného Jindřicha. „Jak velké byly jeho pouště, z důvodu nevinnosti jeho života, 

jeho lásky k Bohu a církvi, jeho trpělivost vůči protivenství a jeho další pozoruhodné ctnosti, 

o kterých hojně svědčí zázraky, ve kterých Bůh zvítězil ve prospěch těch, kteří se zoufalostí 

v srdcích prosili o jeho přímluvu“331. Naopak Eduardův skon popisuje takto: „Takový byl 

nejzáslužnější konec tohoto výřečného prince, který byl lepší než ten, v který mohl doufat, 

 
326 RADULESCU Racula, Yorkist Propaganda and "The Chronicle from Rollo to Edward IV" Studies in 

Philology, Vol. 100, No. 4 2003, s. 406. 
327 Tamtéž, s. 407. 
328 HICKS M., Edward IV. Bloomsbury Academic, 2004. s. 29. 
329 “…the hands of his rebels, and (of) great ennemy, Edward, late the Earl of Marche, usurpeur, oppressor, and 

destroyer of our said Sovereign Lord, and of the noble blood of the realm of England… ” GILES A.J., The 

chronicles of the White Rose of York. A series of historical fragments, proclamations, letters, and other 

contemporary documents relating to the reign of King Edward the Fourth. London,1843. s. 240. 
330 “…reigning in the said realm to the perpentual peace, prosperity, to the common welfare of this realm…” 

Tamtéž, s. 240. 
331 “How great his deserts were, by reason of his innocence of life, his love of God and of the Church, his 

patience in adversity, and his other remarkable virtues, is abundantly testified by the miracles which God has 

wronght in favour of those who have, with debout hearts, implored his intercession.” The Crowland Chronicle 

Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 468. 
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který po jeho nedostatcích, které byly vlastní pouze lidem“332. Naopak od Jindřicha je 

Eduardův skon popsán bez soucitných emocí. Autor zde spíše poukazuje na Eduardovy 

skutky jako na něco, za co nebyl Eduard potrestán, a navíc mu byla dopřána klidná smrt. 

Taková, jakou on Jindřichovi nedopřál. Viděl autor v Eduardovi někoho, kdo by si zasloužil 

Boží trest za to, co vykonal, za jeho špatnou vládu či dokonce královraždu?   

 Arrival jasně odpovídá na jakoukoliv propagandu mířenou proti jeho chlebodárci a ve 

svých textech se mstí, když píše, že to: „…hrabě z Warwicku, rebel a uzurpátor Jindřich a 

Eduard sám sebe nazývající princ z Walesu, syn řečeného Jindřicha, kteří neprávem 

okupovali království a drželi korunu“333. Arrival dále propaguje Eduardovy úspěchy i tam, 

kde zcela nebyly. Celá jeho nepovedená kampaň do Francie je v Arrivalu popsána jako 

úspěšná vojenská výprava, kterou i přes nepříznivou situaci dokázal Eduard díky svým 

vojevůdským schopnostem obrátit ve svůj prospěch. Přesto, že se jednalo výhradně o 

krveprolití bez územních zisků či jiných výdobytků.    

 Warkworth opět na Eduardovu adresu nešetří negativními připomínkami a často ho 

označuje za uzurpátora a neschopného krále proti, kterému vypuklo hned několik revolt a 

povstání.  

 

 

5.5  Závěr 

 

S ohledem na osobní preference dobových autorů je Eduard prezentován jak v pozitivním, 

tak v negativním světle. Co se týče genealogické stránky a síly jeho nároků, tak jak již bylo 

zmíněno, Anglie neznala žádné psané právo, jako byl například salický zákoník ve Francii, 

které by opomíjelo ženy z následnictví. Z toho důvodu lze nárok Anny Mortimer jako dědičky 

svého bratra a celého rodu, na který se odkazovali Yorkové, považovat za legitimní. 

Umocněný tím, že ve chvíli nástupu Jindřicha IV. na trůn byl naživu i její bratr Edmund 

Mortimer, který byl v onu chvíli nejbližším pokrevním mužským příbuzným vládnoucí linie. 

Jeho naprosté opomenutí, a tak i upření jeho přirozeného práva na korunu učinilo 

z korunovace Jindřicha IV. nelegální akt. Navíc samotné sesazení pomazaného krále a posléze 

 
332  “Such was the most beseeming end of this wordly prince a better then which could not be hoped for or 

conceived after the manifestation by him of so large a share of the frailties inherent to the lot of mankind…” The 

Crowland Chronicle Continuations, 1459-1486, Alan Sutton Publishing, 1986. s. 483. 
333 “Earl of Warwick, traitor and rebel, usurper Henry, Edward, calling himself Prince of Wales, son to the said 

Henry, wrongfully occupying the Realm and Crown of England. ”  Historie of the arrivall of Edward IV in 

England and the finall recouerye of his kingdomes from Henry VI A.D.M. CCCC. -LXXI. London, J.B. Nichols 

and Son, 1838. s. 36. 
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i jeho zavraždění, Lancasterům k vlastní legitimitě rozhodně nepřispělo. Jindřicha IV. je tak 

možné označit za uzurpátora, a to hlavně z důvodu právě stále živých potomků 

druhorozeného syna Eduarda III., na které měl anglický trůn dědičně po Richardově smrti 

přejít. Tímto by silnější právo Eduarda na korunu bylo podpořeno genealogií jeho bližší 

pokrevní příbuznosti k původní linii. K případu zvěstí o Eduardově možném nemanželském 

původu lze dodat jen tolik: neexistují žádné psané či jiné důkazy, že by nebyl synem vévody 

Richarda, ten ho navíc sám oficiálně uznal. Tím ho také označil za svého dědice. Eduard jako 

levoboček byl tak spíše pomluvou než skutečností, která by měla Eduardovi odepřít právo na 

dědičnost yorkého titulu.        

 Pokud se zaměříme na podporu prostého lidu, otázkou zůstává, zda jim vůbec záleželo 

na tom, kdo vládl. Pokud byl panovník pomazaný a korunovaný, šlo jim o to, jestli je i 

právoplatný a legitimní? Nebo vše byla pouze síla zvyku? Podle pramenů si Eduard získal 

jejich podporu poměrně snadno a rychle, a to úspěšnou prezentací své osoby a propagandou. 

Lid se bezesporu nemohl vyznat ve spletitých genealogických propletencích v královské 

rodině a vědět čí nárok je nejsilnější, proto na ně měla mnohem větší vliv právě propaganda. I 

přesto, že zde byli stále i sympatizanti Lancasterů, Eduardovi se dostávalo daleko větší 

podpory, než tomu bylo u Jindřicha. Nehledě na to, že se i on musel potýkat s rebeliemi a 

povstáními. Eduard byl lidem podporován i když spíše díky svému zjevu a vítězstvím na 

bitevních polích než díky legitimnějším genealogickým nárokům. To ale nemění nic na tom, 

že byl Eduard lidem jako nový král přijat.        

 U šlechty už musel přistoupit ke složitějším postupům, jak si naklonit její přízeň. I to 

se mu dařilo. Řešila by ale šlechta legitimitu samotnou, kdyby si byla vědoma, že sesazení 

Richarda II. bylo nelegální? Nedělo se tak pouze v případě, že zde byli zástupci šlechtických 

rodin, kteří si z důvodu propletené sňatkové politiky mohli sami nárokovat právo na trůn? 

Neměli bychom tedy legitimitu, z pohledu šlechty, vnímat spíše jako zbraň proti ostatním při 

snaze o dosažení vlastních cílů jako v případě Yorků než jako šlechetný cíl, zajistit celému 

království Boží lásku a blažený život po smrti? Šlo vůbec někomu o právoplatnost a legitimitu 

jako takovou? Anglické království bylo s ohledem na poměrně raritní jev, jakým bylo vedení 

sňatkové politiky specifické. Anglická šlechta si velice dobře uvědomovala své možnosti i 

vlastní provázanost s trůnem. Boží vyvolenost panovníka a jeho alespoň částečná 

nadpřirozenost se vytrácela po vleklých sporech a posléze i několika sesazeních. Boží hněv se 

nedostavil a minimálně pro anglickou šlechtu nebyl panovník zase tak nedotknutelnou 

osobou, jako tomu bylo jinde, i třeba z důvodu, že se velmi často jednalo o jejich bratrance, 
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strýce či jiného příbuzného. Yorkové, zde tak mohli využít právě této volnosti, aniž by museli 

předložit nezvratné důkazy o své vlastní vyvolenosti, legitimitě a Božském původu, neboť je 

stále nejasné, jak silně byl mezi nejvyššími vrstvami obyvatelstva vnímán nárok předaný přes 

ženu, byť byl právně možný.        

 Úspěšným využíváním symboliky a propagandy se Eduardovi podařilo vytvořit si 

obraz mladého a energického osvoboditele království, prince ověnčeného vítězstvími a 

signatáře mírových smluv. Minimálně v období po Tewkesbury dopřál svým poddaným mír, 

jak se od ideálního krále očekávalo. Otázka prosperity už by mohla být trochu rozporuplná 

s ohledem na ne zcela efektivní vybírání daní a hospodaření všeobecně, kdy po Eduardově 

smrti nemělo zbýt ani dostatek financí na jeho vlastní pohřeb. A tak se mezi lid dostaly i 

negativní zvěsti a řeči. Svými nepřáteli byl Eduard často označován za královraha a tyrana. 

Smrt Jindřicha VI. vzešla s největší pravděpodobností z jeho rozkazu, a tak se sám zařadil po 

bok Eduarda III. či Jindřicha IV. Proč ho tedy minimálně stejně jako Jindřicha IV. nenazývat 

uzurpátorem?            

 Pro Eduarda v tomto případě mluví jeho silnější nárok na trůn z pohledu genealogie i 

právního opatření ve formě Act of Accord, kterou sám Jindřich VI. podepsal a poté i porušil. 

Samotná smlouva v platnost v celém znění nikdy nevstoupila. Eduard se stal králem bez 

jejího uplatnění a po královské korunovaci pozbyla veškeré platnosti, přesto její existence 

pomohla Eduardově nástupu. Ne však z důvodu, že by mu zaručovala anglickou korunu. Král 

měl právo se královského úřadu a koruny vzdát za sebe, což Jindřich vykonal s tím, že se tak 

stane po jeho smrti, a tak by se samozřejmě stalo i nebýt oné dohody. Na co ale Jindřich právo 

neměl, bylo upřít korunu svému synovi a dědici princi Eduardovi z Walesu. Jednoduše řečeno 

ta část Act of Accord pojednávající o předání koruny Yorkům neměla žádnou právní hodnotu 

a byla pouhými bezvýznamnými slovy dobrými maximálně k yorské propagandě. To, co 

Jindřichovi v tomto ohledu uškodilo nejvíce bylo porušení pasáže slibující ukončení bojů a 

nevyvolávání dalších rozbrojů mezi šlechtickými rodinami, Yorky obzvlášť. Tím, že Jindřich 

obnovil boje, navzdory svému královskému slibu, ke kterému se podepsáním dohody zavázal, 

porušil danou dohodu a v očích parlamentu i poddaných zneuctil královský úřad. Samotné 

porušení by nebylo důvodem krále okamžitě zbavit jeho titulu, Eduardovi ale dozajisté 

pomohlo v jeho kampani vykreslit Jindřicha jako koruny nehodného.    

 Nelze ani opomenou fakt, že budeme-li považovat Jindřicha IV. a všechny předešlé 

Lancastery opravdu za uzurpátory, Eduard svým činem pouze ukončil vládu nelegitimní 

dynastie.           
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  I v případě, že vztáhl ruku na pomazaného krále, což někteří autoři nevyvracejí, 

zasadil se o to, aby jeho předchozí přísaha věrnosti vůči Jindřichovi byla anulována. 

Minimálně tak stojí v lepším světle, než v jakém byl Jindřich IV. při úmrtí Richarda II.  

Eduard, pokud vydal příkaz, tak jako dlouholetý a potvrzený král, který nakonec Jindřicha 

porazil ještě před jeho smrtí nejen v očích lidu svou oblíbeností ale i s podporou Boží na 

bitevním poli. Jindřich IV. Richarda II. v bitvě nikdy neporazil a toto Boží potvrzení se 

spoléhat nemohl.           

 Byl tedy Eduard IV. legitimním králem Anglie? Z pohledu genealogie ho lze právě 

s ohledem na ne zcela vymezené následnické právo považovat za dostatečně urozeného, 

potomka anglických králů, který byl přijat lidem při veřejném provolání, vydobyl si prestiž na 

bitevním poli, byl potvrzen církví při duchovním obřadu korunovace a podpořen dostatečným 

množstvím zástupců šlechty i svým vojskem. Parlament oficiálně uznal jeho nárok společně 

s dokumenty dosvědčujících jeho legitimitu a přijetí se mu dostalo i od ostatních evropských 

panovníků. Svému království přinesl mír, jak s Francií, tak doma a společně s královnou 

Elizabetou přivedli na svět zdravé mužské potomky. Přestože dynastie Yorků nebyla 

předurčena k dlouhému vládnutí, Eduard na jejím ustanovení jako královské vládnoucí 

dynastie odvedl významný kus práce. Sám udělal vše, co bylo v silách panovníka pozdně 

středověké Anglie, aby se stal v očích svých poddaných právoplatným a legitimním králem. 

S ohledem na dobové prameny a výše zmíněné závěry se odvažuji tvrdit, že uspěl.  

 Za konečný důkaz podporující Eduardovu legitimitu bych označila život jeho nejstarší 

dcery Alžběty. Ta se po tudorovském převratu stala manželkou Jindřicha VII. Tudora. Není 

snad ani nutné připomínat, že Jindřich VII. sám byl potomkem a spojencem Lancasterů a 

příčinou konce yorské dynastie na trůně. Proč by si tedy někdo, kdo Yorky nenáviděl, bral za 

manželku členku tohoto rodu a smíchal tak svou krev s jejich? Jednoduše proto že potřebuje 

pro svou nově nabitou pozici podporu a legitimitu. Alžběta z Yorku tak měla evidentně 

dostatečně silné postavení na to, aby se mohla stát tímto prostředkem pro Jindřicha VII. Sama 

svou legitimitu, ale mohla získat jedině skrz svého otce Eduarda IV., kterého takto za 

právoplatného krále Anglie, byť až po jeho smrti, nakonec uznali i jeho největší nepřátelé.  
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6. Závěr 

 

 

Celá práce přiblížila chápání královské moci a legitimity v anglickém a francouzském 

království pozdního středověku a pomocí bibliografické metody je prezentovala na 

životech Eduarda IV. a Karla VII. Jejich boj o vlastní legitimitu a poté i snahu si ji udržet se 

stal tou nejvhodnější cestou pro jasnou charakteristiku a lepší pochopení vytyčené 

problematiky.           

 Anglie a Francie měly k sobě od prvních zmínek v pramenech velmi blízko. Jejich 

vzájemné ovlivňování a provázanost nakonec však vyeskalovaly, v pravděpodobně nejdelší 

zaznamenaný konflikt v evropských dějinách, tzv. Stoletou válku. Během tohoto vojenského 

konfliktu se objevila snaha o vytvoření tzv. duální monarchie, sjednocení dvou království 

jiného jazyka a jiných zvyků. Postupně ale bylo čím dál jasnější, že přichází příliš pozdě. 

V danou chvíli byla obě království už příliš vyspělá, aby se mohla stát pouhou provincií 

někoho jiného. Avšak právě tento pokus vzbudil v obyvatelích obou zemí jakousi formu 

národního cítění. Uvědomění si své sounáležitosti se svými příbuznými, sousedy, se svým 

panovníkem.  Ten se tak stal o to důležitější osobností, než kterou byl v minulosti. Z jeho 

úřadu se zrodil symbol vlastenectví, sounáležitosti a pocitu začlenění se do společenství lidí 

sdílící stejnou historii. Jakékoliv zpochybnění jeho postavení či představa, že tento úřad 

zastává někdo nehodný, tak měla velmi negativní vliv na velkou většinu poddaných. Proto se 

legitimita dostala do pozice ochránce důvěry v právoplatného panovníka a díky němu i 

v blažený život pro všechen jeho lid.        

 Velký pokrok v nacionálním cítění doložilo i vyhlášení paříškého parlamentu. Dlouhá 

okupace Paříže anglickým vojskem se neobešla bez sňatků mezi nimi a obyvatelkami města. 

Sňatky byly uzavřeny dobrovolně, přesto je po ukončení okupace francouzský parlament 

shledal jako nezákoné, dokonce až vlastizrádné. Argumentem se stala právě ona národovost 

každého z nich, kdy nemohl být uzavřen sňatek mezi zástupci národů, které se v danou chvíli 

nacházely ve válečném konfliktu. Byť se ho osobně účastnit nemuseli jako členové daného 

králoství byli povinni věrností vůči svému králi. Sňatek s „nepřítelem“ se tak stal činem až 
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kriminální povahy. City tak musely být obětovány na úkor prospěchu své komunity, svého 

krále, svého národa.334  

 

6.1 Karel VII. versus Eduard IV.  

 

Pokud začneme genealogií, tak byl Eduard oproti Karlovi ve značně složitější situaci. 

Nejen že nebyl přímým následovníkem, řadu let se ale musel vypořádat i se skutečností, že 

jeho předchůdce je stále na živu a snaží si získat trůn zpět. Tyto okolnosti vrhaly na 

Eduardovo získání si legitimity stíny a ani Anglie samotná do té doby vládu dvou panovníků, 

byť jednoho v exilu nezažila. Eduard se s tím nakonec vypořádal asi pro něho nejjednodušším 

způsobem, a to byla vražda jeho předchůdce. Sice mu lancasterská propaganda ihned přiřkla 

přídomek královrah a tyran, ale to už měl Eduard dostatečně silnou pozici na to, aby se s tím 

dokázal vypořádat. Na druhé straně Karel se v tomto ohledu nemusel prokazovat své 

genealogické legitimity. Jako jediný mužský potomek předešlého krále byl bez jakýchkoliv 

pochyb jeho nejvhodnějším nástupcem. I on se ale musel smířit s přezdívkou vraha, kterou si 

nesl od tragického incidentu s vévodou Janem Nebojácným.     

 To, že v obou královstvích nebyly zákony brány na lehkou váhu, dokazují i snahy 

všech zúčastněných stran získat si svou moc, a hlavně ji upevnit, a to legislativním nařízením 

či uzavřením smluv. Pro Eduarda to bylo Act of Accord, s kterým přišel už jeho otec a měl 

zaručovat Yorkům korunu. Jindřich podpisem této listiny souhlasil s tím, že po jeho smrti 

nepřejde královský úřad automaticky na jeho syna ale na hlavního představitele rodu Yorků. 

Tak, jak ji měl Eduard získat, tak naopak měl o tu francouzskou Karel přijít. Smlouva 

z Troyes nesla podobné požadavky a byla namířená proti dauphinovi, ten měl být vyděděn a 

zbaven možnosti se stát francouzským králem. Tím měl být korunován Jindřich V. Lancaster 

hned poté co Karel VI. zemře. Ani jeden z panujících králů se tak nevzdal koruny z vlastní 

vůle, ale učinili tak za své následovníky a na to ani jeden z nich neměl právo. Jak nám již 

francouzští doboví právníci a učenci dokázali, království nikdy nebylo majetkem krále a ten 

s ním nemohl svévolně nakládat. Sám se koruny vzdát mohl, ale nikdy neměl právo tak učinit 

za někoho jiného. Jindřich VI. jako otec mužského následovníka prince Eduarda se tedy mohl 

anglického trůnu vzdát sám za sebe, ale postoupit ho po své smrti Yorkům, aby tak opomenul 

 
334 BOSSUAT A., L´idée de nation et la jurisprudence du parlement de Paris au XIe siècle, Revue Historique, T. 

204, Fasc. 1,1950. s. 57. 
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svého syna a nástupce nemohl. Tomu království automaticky připadlo ve chvíli otcovy smrti. 

Jak ale je již z historie zřejmé, Eduard nakonec nenastoupil na trůn díky této dohodě, ale 

vojenským vítězstvím. Eduard IV. tak smlouvu, až na propagandu, nikdy nevyužil, nemusel. 

To ho pravděpodobně zachránilo od ještě silnějšího zpochybnění jeho legitimního nabytí 

trůnu. Zato Karlovi tato právní obhajoba potvrzovala jeho nároky. Smlouva z Troyes, která je 

samotná značně rozporuplná, mu nemohla království odepřít. V jeho případě měla rozhodující 

slovo dlouholetá tradice nad vůlí panovníka.       

 Pokud se zaměříme na oblibu krále u lidu, vesměs můžeme říci, že v Eduardově 

případě proudila podpora jeho vládě výhradně od spojenců jeho otce a podporovatelů yorské 

dynastie. Postupně si získal i prostý lid, a to díky svému mladému, zdravému a svěžímu 

zjevu, ale hlavně jako vítěz, od kterého se očekávalo zlepšení svízelné situace, ve které se 

Anglie nacházela. I na anglický lid tvrdě dopadala tzv. Stoletá válka, byť se nebojovalo na 

ostrovní půdě. Zvýšily se daně, lidé museli odevzdávat více úrody, muži odejít do války. A 

tyto dlouhé útrapy proměnila Jindřichova melancholičnost vniveč, tedy v jediný zisk, kterým 

bylo město Calais, pro většinu až příliš vzdálené, aby ho považovali za nějak důležité. Pak se 

tedy mohl mladý šlechtic příjemného zjevu volající po svém právu zdát jako to nejlepší 

řešení, jak ukončit zbytečné boje a začít s obnovou království. V Karlově případě šlo hlavně o 

jeho původ. Jako jediný syn oblíbeného, byť vlády neschopného krále Karla VI. byl pro lid 

jediným možným adeptem na trůn. Hrůzné období eskalující válku s Anglií do té míry, kdy se 

zdálo, že francouzské království padne na kolena a definitivně se podrobí, ukončila právě ona 

vlna posledního odporu v čele s právoplatným dědicem trůnu, Francouzem nesoucího jméno 

velkých předků. Završením celého Karlova procesu získávání si poddaných na svou stranu 

bylo konečné usmíření s Burgunďany.        

 Propaganda od začátku pracovala pro i proti oběma panovníkům. Oba se snažili před 

svým lidem vypadat co nejlépe a oba museli čelit útokům a pomluvám, které o nich 

rozšiřovali jejich nepřátelé. Co se ale právě propagandy týče, měl nepochybně navrch Karel, 

byť se na tom zase tolik nepodílel. Jana z Arku byla vrcholem a tím nejideálnějším objektem 

k získávání si obliby. Mladá, bezúhonná dívka mluvící s anděli, vyslaná Bohem, aby 

zachránila francouzský lid, ale hlavně aby dovedla právoplatného krále ke korunovaci do 

Remeše. To, že ji Karel nezastavil už v Chinonu, a naopak jí poskytl prostředky, se stalo 

možná i nejdůležitějším rozhodnutím v jeho životě. Rozhodně nelze ubírat na důležitosti 

právě vojenským vítězstvím, o které se Jana zasadila, jejím hlavním přínosem byl ale o to 

více právě kult, který se kolem ní utvořil a který je stále aktuální. Karel pak už mohl pouze 
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těžit z nového francouzského zázraku. Za to Eduardovi, byť si kolem sebe vytvářel, a to 

velice úspěšně, auru a obraz ideálního krále a osvoboditele, se nikdy nepodařilo vytvořit 

takový symbol, jakým byla právě Jana pro Francouze.     

 Stručně řečeno Eduard neměl tak silné a nenapadnutelné genealogické právo, za to při 

vstupu na trůn držel správu nad většinou anglického království. Naopak Karel, o jehož 

pokrevní vhodnosti se nedalo pochybovat, mohl svůj vliv aplikovat pouze na omezeném 

území. Oba se potýkali s rozdělenými poddanými na ty, kteří jim byli věrní, a ty, kteří se je 

snažili o jejich moc i korunu připravit. Jak Eduard, tak Karel byli označeni za vrahy a tyrany. 

Oba si ale vydobyli slávu na bitevním poli a tím i v očích lidu svou Boží vyvolenost. Karel 

VII. je dokonce dodnes označován přízviskem Vítězný, byť v porovnání s Eduardem se tolika 

bitev osobně nezúčastnil. Oba panovníci i následovali starodávné tradice svých předků při 

obřadu korunovace, což se vůbec u Karla ukázalo jako stěžejní. Eduardovo provolání lidem 

v Londýně a Karlova korunovace v Remeši znamenala pro oba velmi důležitý krok vpřed při 

snaze o potvrzení své legitimity. Řádná korunovace ale nezajišťovala ukončení všech útoků 

namířených proti, teď již pomazaným králům. Eduard musel čelit zradě vycházející 

z nejbližšího okruhu věrných, kdy se k Richardu Nevillovi, hraběti z Warwicku, dobrému 

příteli již vévody Richarda přidal i Eduardův mladší bratr Jiří vévoda z Clarence. Snaha o 

Eduardovo sesazení a navrácení lancasterské dynastie na trůn nakonec úspěšná nebyla, ale pro 

Eduarda znamenala velké zpochybnění jeho vlády i legitimity ze strany vlastních spojenců. 

Tomuto se nevyhnul ani Karel, který musel čelit podobnému spiknutí do, kterého byl dokonce 

zatažen i jeho nejstarší syn a následovník trůnu dauphin Ludvík. I zde si Karel svůj titul a moc 

udržel, přesto se jednalo o jasný signál, že si ani on nemohl být trůnem jistý ani poté, co 

porazil své nepřátele a přijal korunu i pomazání před Bohem.     

 Jak Eduard, tak Karel si snažili udržet obraz nejkřesťanštějších králů milujících svůj 

lid a oddaných Bohu i církvi. Eduard, aby ještě více dokázal náklonost k církvi, nechal 

postavit kapli svatého Jiří ve Windsoru, kde se dodnes odehrávají události spojené s vládnoucí 

rodinou. Karel místo zakládání nových kostelů rozděloval práva a privilegia těm již 

stávajícím, a tak si zabezpečoval podporu církevních představitelů.  Ani blízkost církve je 

však nijak neodradila od hýření a poměrně časté prostopášnosti. Oba pořádali velké oslavy, 

měli milenky a neváhali utrácet peníze z královské pokladny za časté radovánky, stejně tak 

jako za dobovou módu. Kronikáři nám podávají informace, že jak Eduard, tak Karel si velmi 

zakládali na svém dobrém zjevu a oblečení podléhajícímu nejnovější módě.  

 Oba také díky právoplatnému manželskému sňatku zabezpečili své zemi mužské 
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dědice. Jejich nestarší synové se opravdu stali nástupci trůnu, byť mladý Eduard V. na otcovu 

korunu doopravdy nikdy nedosáhl a s největší pravděpodobností naposledy vydechl ve zdech 

Toweru. Naopak Ludvík XI., neposlušný syn, který otce nenáviděl a snad se zasadil i o 

vraždu jeho milenky Agnès Sorelové, se stal po svém otci jedním z největších francouzských 

králů a rozšířil svůj vliv natolik, že se království mohlo poprvé ve své historii centralizovat a 

započít přerod v moderní stát.             

 Nelze však ani opomenout štěstěnu, která jim oběma byla dozajista silně nakloněna. 

Eduard byl bezesporu chrabrým a odvážným rytířem, který věděl, jak si počínat na bitevním 

poli, ale se samotnou vládou neměl žádné zkušenosti a ani k ní nebyl vychován. Je 

nepravděpodobné, že by si dokázal získat korunu bez přispění řady pro něho příznivých 

okolností a pozitivních náhod jako byla duševní nemoc Jindřicha VI., stále více na síle 

nabývající Francouzi vytlačující anglické vojsko z kontinentu, nevraživost mezi 

francouzským králem a vévodou burgundským, loajální šlechta v čele s Richardem Nevillem 

atd. Karel VII. naopak těžil z brzké smrti Jindřicha V., celkové deziluzi a vyčerpanosti 

anglického vojska, zrození francouzského národního cítění spojeného s postavou Jany z Arku 

a posléze i měnící se situaci v Říši, která postrčila vévodu burgundského k uzavření mírové 

smlouvy.           

 Samotná tzv. Stoletá válka spěla ke svému konci. Vyčerpanost obyvatelstva, které 

umíralo nejen na bitevním poli ale hlavně z důvodu nedostatku úrody, pracovní sily na 

obdělávání polí, stagnujícího obchodu a v polovině 14.století také moru dosáhla svého 

maxima. Lid potřeboval změnu, která by zapříčinila obrat k lepšímu. Ta nastala, když smrt 

silného panovníka a domací nepokoje oslabily anglického krále, což poskytlo prostor právě 

Karlovi VII. získat převahu. A právě Karlův úspěch dopomohl k pádu lancasterské dynastie. 

Neschopnost Jindřicha VI. a jeho rádců otevřela cestu k anglickému trůnu Yorkům a Eduard 

IV. byť nezkušeného, zato ale s aurou nového, mladého a energického krále, se stal pro 

zbídačený lid symbolem oné vytoužené změny.  

 

6.2 Kdo byl úspěšnější?  

 

Ač závěrem jsme oběma králům potvrdili jejich legitimitu a označili je za právoplatné 

panovníky svých království, přeci jen si můžeme ještě položit otázku, který z nich byl 

úspěšnější? Z dlouhodobého hlediska se jako ten úspěšnější jeví Karel VII., a to hlavně 
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z důvodu, že se mu podařilo zabezpečit svou dynastii natolik, že přetrvala po mnoho dalších 

let a dopomohla francouzskému království v následujícím období vzkvétat. Naopak 

Eduardova yorská dynastie padla jen několik málo let po jeho smrti, přesto by nebylo 

spravedlivé na Yorky zcela zapomenout. Byť si anglické království muselo na svůj zlatý věk 

počkat, až do druhé poloviny 16. století, přišel společně s vládou Eduardovy pravnučky 

Alžběty I.            

 Ať už se anglický trůn, po smrti Richarda III. v bitvě u Bosworthu, kde se dostal zpět 

do rukou příbuzných Lancasterů, odchýlil od tradice legitimních králů či nikoliv, pro Eduarda 

to nezměnilo nic na jeho silné, často mladicky nerozvážné ale podle práva a dobových 

pramenů právoplatné vládě. Byť on i Karel jsou v dnešní době zastíněni jinými postavami. 

V případě Karla VII. je právě legenda Jany z Arku ta, která dnes lidem připomíná jeho dobu i 

život. V tom Eduardově se mnohem většího zviditelnění dostalo jeho mladšímu bratrovi a 

následníkovi Richardovi III. a to díky historické hře velkého anglického dramatika Williama 

Shakespeara.  

 Ať už k nim byla historie spravedlivá či nikoliv, oba zastávají významné postavení 

v dějinách svých zemí jako úspěšní, oblíbení a legitimní panovníci. Neboť tak to alespoň tvrdí 

zmíněné dobové prameny.  
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Příloha č.1. Jean Fouquet, Portrét Karla VII. vytvořeno 1445-1450. Museé du Louvre, Paříž, 

Francie. 
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Příloha č.2. British School, Portrét Eduarda IV. Plantageneta, vytvořeno 1524-1556, King´s 

Closet, Windsor castle, Londýn., Velká Británie. 
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Příloha č.3. Korunovace a posvěcení Karla VII. v Remeši, Miniature issue du manuscrit de 

Martial d'Auvergne, Les Vigiles de Charles VII, vers 1484, BnF, Manuscrit Français 5054, 

folio 63 verso. Francie. 
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Příloha č.4. Richard, vévoda z Yorku (v levo) a Eduard IV. s korunovačními klenoty, vytráž 

kostela v Ludlowu, Velká Británie.   

 


