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Abstract: 

 

Tato práce se zaměřuje na srovnání tří kronik z doby vlády Edvarda IV. Jde o Kroniku 

croylandského opatství, Historia Anglicka Polydora Vergila a Londýnskou kroniku. Zaměřuji 

se na srovnání konstrukce obrazu krále Jindřicha VI. a Edvarda IV., důvody rozdílů a 

podobností v popisu událostí- ovlivnění politickými proudy, rozsahem zájmů a vzdělaní 

autora, jeho osbními motivcemi. Kronika croylandského opatství představuje monastickou 

kroniku, jejímž autorem je člen dvora Edvarda IV. Polydore Vergil je humanistický učenec, 

který sepsal na žádost Jindřicha VII. tudorskou reinterpretaci anglických dějin. Autorem 

Londýnské kroniky byl Robert Fabyan, radní města Londýna stojící v čele soukenického 

cechu. Z rozporů a podobnosti jejich interpretace dění budu posuzovat možnosti práce s jejich 

kronikami 
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Abstract: 

 

In this paper I will be comparing tree chronicles from times of Edward IV. They are 

Chronicle of abbey Croyland, Historia Anglica by Polydore Vergil and The London 

Chronicles. My attention is concentrated on construction of image of King Henry VI. and 

Edward IV., reasons of similarities and differences between description of affairs - influence 

by political currents, extension of interests, education of author and his personal  motivations. 

Chronicle of abbey Croyland is monastic chronicle, which author is a member of Edward 

IV.`s court. Polydore Vergil is humanistic scholar, who wrote on comission of Henry VII., 

Tudor reinterpretation of history of England. Author of The London Chronicles was Robert 

Fabyan, alderman of London and leader of draper`s guild. From differences and similarities of 

their interpretation of common affairs I will criticize possibilities of work with their 

chronicles 
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1. Úvod 

 

 

 

V této práci jsem se zaměřil na srovnání obsahu narativních pramenů a na možnosti 

vyhodnocování podobností a rozdílů, které tyto prameny obsahují. Vybral jsem pro toto 

srovnání období válek růží, během nichž docházelo k opakovanému střídání osoby na 

panovnickém trůně.  Tento dynamický vývoj dává prostor soudobým kronikářům vkládat 

jejich osobní názory a postoje do vývoje událostí. Docházelo-li k situacím, kdy se museli 

přední účastníci anglického politického života rozhodnout, kterého kandidáta na trůn budou 

podporovat, stála pravděpodobně stejná volba i před kronikářem, který zaznamenával události 

této doby. Chci věnovat pozornost právě rozdílům a podobnostem v popisu kronikářů, kteří 

podporovali různé strany, a tudíž se jejich stanovisko muselo odrážet i v textu jejich kronik 

Pro období vlády Edvarda IV. není k dispozici velké množství soudobých narativních pramen.  

Snažil jsem se vybrat ty kroniky, které odrážejí pohled různých politických skupin a pocházejí 

z různého společenského prostředí. 

První zvolenou kronikou je kronika opatství Croyland. Ta je všeobecně považována za 

jeden z nejdůležitějších zdrojů pro vytvoření uceleného pohledu na vývoj událostí druhé 

poloviny vlády Edvarda IV. 1471-1483. Jedná se o druhé pokračování kroniky Ingulpha (jemu 

připisovaná část kroniky začína rokem 655), který tuto kroniku sepsal v benediktinském 

opatství v hrabství Lincolnshire. Druhé pokračování, které budu sledovat v této práci, 

popisuje období od roku 1459 do roku 1486 s občasnými retrospektivními vložkami (1453-

1457). Jejím autorem byl doktor kanonického práva (v kronice označovaný jako otec Jan), 

který se osobně účastnil Edvardovy výpravy do Francie. Působil v blíže nespecifikovaném 

úřadě na dvoře krále Edvarda a měl přístup k dokumentům Edvardovy kanceláře. Za autora je 

nejčastěji označován Jan Russel biskup z Lincolnu. Jan Russel byl poradcem krále Edvarda a 

stál v čele jeho kanceláře od roku 1474 do královy smrti v roce 1483 a stejný post zastával u 

Richarda III do června 1485, kdy ho Richard odvolal. Druhé pokračování Kroniky 

croylandského opatství bylo sepsáno až v roce 1486 po smrti Richarda III. Jan Russel se pak 

dílo v mírně upravené podobě prezentoval Jindřichu VII. Jan Russel měl vliv na utváření 

zahraniční politiky Edvarda IV. a jeho svědectví z dvorského prostředí se zakládají na osobní 
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zkušenosti. K sepsání kroniky došlo 1486 a její pohled není retrospektivní.  

Tato kronika bude pravděpodobně ovlivněna příslušností autora k Edvardovu dvoru. Je 

zdrojem mnoha informací, ke kterým neměli jiní kronikáři přístup. Autor je klerik, s 

univerzitním vzděláním, což naznačuje větší pravděpodobnost popisu přibližujícímu se 

historické realitě. Protože se autor sám podílel na utváření událostí, které popisuje, je 

pravděpodobné, že přizpůsobí svou roli v popisu osobním potřebám- zviditelnit se nebo 

naopak snaha vypadat jako nestranný pozorovatel i v situacích, kdy se aktivně účastnil dění. 

Druhá kronika je Historia Anglica Polydora Vergila. Polydore Vergil se narodil roku 

1470 a zemřel roku 1555. původem italský humanista, krátce působil jako komorník papeže 

Alaxandra VI. Do Anglie přišel v roce 1501 vybírat Svatopeterský haléř. Před svým 

příchodem do Anglie byl v kontaktu s kardinálem Janem Mortonem, arcibiskupen z 

Canterbury, jehož osobních vzpomínek využívá ve svém díle. Jindřich VII. ho pověřil 

sepsáním tudorské reinterpretace anglických dějin. První část svého díla dopasl v roce 1513, 

sepsal události doroku 1509. Dále vydával další díly svého díla zabývající se již tudorskou 

tematikou. Již jen kvůli zakázce od Jindřicha VII. nemůže jít o dílo nestrané. Jindřich VII. 

umožnil Polydoru Vergilovy získat osobní svědectví členů Jindřichova exilového dvoru v 

Bretani. Díky těmto informačním zdrojům Polydore Vergil zaznamenal mnohé, jinde 

nezaznamenané informace o exilové existenci Jindřicha VII. 

Od Polydora Vergila můžeme díky retrospektivnímu zpracování očekávat pevnější 

strukturu kroniky. Negativní stránkou bude časový odstup od popisovaných událostí, které 

jistě zkreslí sledované události. Mužeme také čekat ideologickou strukturu. Práce byla zadána 

jako tudorský pohled na události válek růží, což vést Polydora Vergila k častějším úpravám ve 

peospěch svého patrona. Dílo Polydora Vergila a Tomáše Moora bylo podkladem pro 

strukturu hry Richard III. tudorského dramatika  Williama Shakespeara. Vzhledem k 

značné zaujatosti této hry ve prospěch tudorské dynastie můžeme očekávat, že stejná zaujatost 

by mohla být patrná již u jeho předloh. 

Poslední srovnávanou kronikou je Londýnská kronika (The London Chcnicles). Tato 

část širšího celku kronik je označována jako Vitelius A. XVI. Jejím autorem byl Robert 

Fabyan, autor velké Londýnské kroniky a Nové kroniky Anglie a Francie. Robert Fabyan se 

narodil neznámo kdy v Londýně, zemřel roku 1513. Jeho Londýnská kronika se skládá z 

analisticky seřazených zápisů od roku 1440 do jeho smrti v roce 1513. Robert Rabyan byl 

londýnský radní, zastával post londýnského šerifa v letech 1493-1494. Od roku 1495 stál v 

čele soukenického cechu. Tato kronika byla vytvářena pro potřebu Londýnských radních a 

Robert Fabyan se jí věnoval při svém zaměstnání. Rozhled Londýnské kroniky je limitován 
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vzděláním a zájmy jejího autora. Jeho zápisy shrnují nejdůležitější události každého 

sledovaného roku v Londýně. Autor se pravděpodobně nebude plně zaměřovat na události 

celého království a jeho náhled do politické situace bude specificky utvářen jeho 

společenským postavení. V jeho kronice bude možné pozorovat události, kterým vzdělaní 

autoři nebudou věnovat pozornost. Byl přímým svědkem mnoha důležitých událostí - v 

Londýně se odehrávají královské korunovace a veškeré politické proklamace s cílem oslovit 

co největší počet lidí byly uskutečňovány v Londýně. 

Při posuzování literatury zabývající se dobou válek růží musím zmínit několik 

stěžejních prací, které mi pomohly zorientovat se ve složité faktografii. Jde o tři práce 

z přelomu 19. a 20. století: Rod Lancasterů a rod Yorků, jejich dobývání a ztráta Francie od 

Jamese Gairdnera
1
, Lancaster a York: Století anglické historie (1399-1485) od Jamese 

Ramsaye
2
 a Války Růží (1377-1471) od Roberta Mowata.

3
 Tyto práce byly sepsány 

v intervalu let 1887-1914. Při jejich užívání jsem jejich obsah srovnával s knihou Válka růží: 

politika a zřízení v Anglii, c. 1437-1509 od Christiny Carpenterové.
4
 Práci Jamese Gaidnera 

jsem použil obzvláště pro orientaci v událostech na počátku vlády Jindřicha VI. Díky 

zaměření tohoto díla na anglickou přítomnost ve Francii, jsem získal podrobné informace o 

osobě Humpreyho, vévody z Lancasteru a působení Richarda, třetího vévody z Yorku ve 

Francii. Tyto dvě osoby jsou klíčové pro formování opozičního tábora okolo Richarda z Yorku 

a důležité i pro další období. 

Zdrojem informací pro početné bitvy, svedené během válek růží, je práce sira Charlese 

Omana Umění války ve středověku.
5
 Omanovy rekonstrukce bitev pro toto období 

jsouvyužívány všemi autory pozdějších let. 

Dále uvedu monografie Charlese Rosse, který napsal tři díla pro toto období: Válka 

růží: Stručná historie
6
, a biografie panovníků Edvarda IV

7
. a Richarda III.

8
 Čerpal jsem 

zejména z biografie Edvarda IV., která je velice přehledně zpracována. První polovina knihy 

                                                
1Gairdner, James. The houses of Lancaster and York, with the conquest and loss of France, London: Longmans, 

Green and co., 1887 

2 Ramsay, James H. Lancaster and York: A century of english history (1399-1485), Oxfor: 1892 

3 Mowat, R. B. The Wars of the Roses 1377-1471, London:  Crosby Lockwood and son, 1914 

4 Carpenter, Christine. The wars of the Roses: politics and the constitution in England, c. 1437-1509, Cambridge 

University Press, 2002 

5 Oman, Charles William Chadwick. The Art of war in Middle Ages, London: 1885 

6 Ross, Charles. The wars of the roses: a concise history, London: Thames and Hudson, 1986 

7 Ross, Charles. Edward IV., New Haven; London: Yale University Press, 1997 

8 Ross, Charles. Richard III., London: Eyre Methuen, 1981 
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je věnována politickým událostem, probíhajícím během Edvardova života. Je zde kladen 

důraz jak na diplomatickou aktivitu, tak na vojenské umění Edvarda IV. a na jeho způsob 

odměňovaní svých stoupenců důležitými statky a svěřování správních funkcí do jejich rukou. 

V druhé části této knihy je prostor pro oddělené jednotlivé aspekty Edvardova života a vlády 

– finanční politika, správa dvora, udržování pořádku a práva, rodiné vztahy a další. 

Nejvýznamněji mě však ovlivnila kniha Paula Kendalla Richard III.
9
 Tato kniha se 

setkala s vřelým přijetím – roku 1956 byl díky této knize nominován na ocenění Národní 

knižní cena.
10

 Jeho dílo se zaměřuje na přezkoumání tradičně negativního obrazu Richarda 

III., zejména zdůrazňuje problematiku důvěryhodnosti tudorovských historiků Polydora 

Vergila a později Thomase Moora. Došlo k přehodnocení zastaralých stanovisek, které byly 

ovlivněny příliš kladným hodnocením Tudorovské dynastie a příliš velkou důvěrou 

protudorovsky orientovaným pramenům. 

K osobě hraběte Warwicka byly vypracovány dvě biografie. Autorem staší je vojenský 

historik Charles Oman.
11

 Zde autor vykresluje králotvůrce jako obratného diplomata a 

manipulátora, ale poukazuje na jeho nedostatky vojenské. Jeho prohra v druhé bitvě u St. 

Albans vedla k ztracení osoby krále Jindřicha VI. Jeho druhá velká prohra byla v bitvě u 

Barnetu, kde stál proti Edvardovi IV., který byl schopnější využívat proměnlivé podmínky na 

bitevním poli a porazil hraběte Warwicka i přes početní nevýhodu. 

Druhou biografii hraběte Warwicka vypracoval Paul Kendall.
12

 Ten se soustředil na 

vztah hraběte Warwicka a všech třech yorských bratří Edvarda, Jiřího a Richarda. Navíc se 

věnuje i osudu dcer hraběte Warwicka, které se provdaly za Edvardovy bratry. 

Další zajímavou prací jsou Pozdně středověké královny: Anglické královny 1445-

1503.
13

 V této knize se autorka zajímá o postavení královny na dvoře, jejím vlivu na utváření 

politiky a každodenímy úlohami královen Markéty z Anjou, Alžběty Woodvillové, Anny 

Nevillové a Alžběty z Yorku. 

Z časopiseckých studií bych rád zdůraznil práce dvou autorů Micaela Bennetta      

Edvard III. a zapletení nástupnictví 1376-1471
14

 a Marka Ormroda Edvard III. a jeho rodina,
15

 

                                                
9 Kendall, Paul Murray. Richard the Third, New York: W.W. Norton & Company, 1956 

10 National Book Award, cena udělovaná ve Spojených státech organizací National Book Foundation. 

11 Oman, Charles William Chadwick. Warwick, the Kingmaker, London: 1891 

12 Kendall, Paul Murray. Warwick the Kingmaker, New York : Grosset & Dunlap, 1968 

13 Laynesmith, J. L. The last medieval queens: English queenship 1445-1503, Oxford: Oxford University 

Press, 2005 

14 Bennett, Michael. Edward III's Entail and the Succession to the Crown, 1376-1471, The English Historical 

Review, Vol. 113, No. 452 (Jun., 1998), s. 580-609 
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které mi pomohly zorientovat se ve spletitém rodokmenu tohoto krále, od něhož odvozovali 

svoje nároky na trůn všichni významní kandadidáti, kteří se v průběhu válek růží objevili- 

Jindřich VI., Richard, třetí vévoda z Yorku a jeho synové Edvard IV. a Richard III., Jinřich 

Stafford, druhý vévoda z Buckinghamu a Jindřich VII. Tudor. 

Dále článek D. Morgana Posmrtný život Edvarda III.: Zbožtění válkychtivého krále
16

, 

který se zabývá obrazem úspěchu Edvarda III. ve válce s Francií a reminiscemi, jimiž se 

pozdější králové snaží k němu připodobnit. 

Vhodným doplňkem ke studiu kroniky Polydora Vergila je článek C. Daviese, Biskup 

Morton, papežská stolice a nástup Jindřicha VII.,
17

 který shrnuje životní příběh 

nejdůležitějšího osobního svědka pro kroniku Polydora Vergila a popisuje jeho roli při 

nastlení tudorsko-woodvillské aliance. 

K problematice manželství Jiřího z Clarence s Isabelou Nevillovou a Richarda III. 

Annou Nevillovou se vyjadřuje článek Petera Clarka Anglické královské sňatky a papežské 

svolení,
18

 jehož náplní je otázka role papežského dispenzu při svatbě členů královské rodiny. 

Posledním významným článkem je Správa anglických královských statků za yorských králů 

od B. Wolffeho.
19

 V něm je zpracována problematika udělování královských statků do správy 

předních šlechticů, díky nimž se ochuzovala koruní pokladna. K těmto darováním docházelo 

často za Jindřicha VI.  Edvard IV. se po dlouhou dobu snažil obnovit příjmy koruny 

navrácením královských statků pod přímou kontrolu krále a se značnými obtížemi hledal 

alternativy udělování statků jako odměny za věrnou službu jeho předních podporovatelů, 

Jádro této práce je strukturované do sedmi kapitol. V každé z těchto kapitol budu 

sledovat pohled kronikářů na vztahy Edvarda IV. a významných osob z jeho rodiny a 

nejbližších spolupracovníků. Důraz budu klást na dvorskou politiku, upevňování stability 

dynastie jako celku a rozpory mezi Edvardem IV. a jeho královskými bratry Jiřím, vévodou 

z Clarence a Richardem, vévodou z Gloucesteru.  

                                                                                                                                                   
15 Ormrod, W. M. Edward III and His Family. The Journal of British Studies, Vol. 26, No. 4 (Oct., 1987), s. 398-

422 

16 Morgan, D. The Political After-Life of Edward III: The Apotheosis of a Warmonger, The English Historical 

Review, Vol. 112, No. 448 (Sep., 1997), s. 856-881 

17 Davies, C. Bishop John Morton, the Holy See, and the Accession of Henry VII., The English Historical 

Review, Vol. 102, No. 402 (Jan., 1987), s. 2-30 

18 Clarke, Peter D. English Royal Marriages and the Papal Penitentiary in the Fifteenth Century, English 

Historical Review Vol. CXX No. 488, 2005 Vol. 60, Issue 5, s. 1014-1029 

19 Wolffe, B. P. The Management of English Royal Estates under the Yorkist Kings, The English Historical 

Review, Vol. 71, No. 278 (Jan., 1956), s. 1-27 
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V úvodní kapitole bude ve stručnosti nastíněna základní problematika válek růží. Jde 

především o rozdělení dynastie potomků Edvarda III. Následovat bude krátký přehled 

povstání Richarda, třetího vévody z Yokru, který si nárokuje pávo na anglický trůn. Tato 

kapitola bude zakončena smrtí Richarda z Yorku. 

V třetí kapitole budu již podrobněji analyzovat pohled kronikářů. Budu zde věnovat 

pozornost vytváření obrazu krále a prezentaci jeho předních rádců. Zvláště se zaměřím na 

mechanismus nástupu Edvarda IV. na anglický trůn. Zde se totiž nabízí srovnání se situací 

Jindřicha VII., který čelil v roce 1485 podobné situaci jako Edvard IV. v roce 1461. Toto 

srovnání bude o to zajímavější, neboť jeden ze tří vybraných kronikářů otevřeně svou kroniku 

sepsal pro Jindřicha VII. 

Čtvrtá kapitola se bude věnovat prvnímu velkému problému, který narušil vztah 

Edvarda IV. a jeho předních podporovatelů z řad anglické šlechty. Jedná se o královo 

manželství s Alžbětou Woodvillovou, vdovou po lancasteriánu, siru Janu. Dále budu 

pozorovat ohlasy, které královo manželství způsobilo a problémy, s kterými se musel 

vyrovnát se zabezpečením početného příbuzenstva své nové královny. Tuto a následující 

kapitolu spojuje osoba Richarda Nevilla, šestnáctého hraběte Warwicka, kterého Edvardův 

sňatek hluboce urazil. 

Pátá kapitola se bude věnovat rodině Nevillů. Hlavním záměrem je srovnání názorů 

kronikářů, kteří si různě povšimli formující se trhliny ve vztahu krále a jeho nejpřednějšího 

leníka. Další oblast, na kterou se budu zaměřím je utváření mocenského celku rodiny Nevillů. 

Hrabě Warwick prosadil své bratry, věrné spojence rodu Yorků do předních pozic. Jeho bratr, 

Jiří Neville, se stal arcibiskupem z Yorku a nejmladší bratr, Jan Neville, byl povýšen na 

markýze Montagua a obdržel statky na severu království, tradiční baště Nevillovského vlivu. 

Do této kapituly je zahrnut další Edvardův omyl – omilostnění lancasteriánského přívržence 

Jindřicha Beauforda, třetího vévody ze Somersetu.  

Šestá kapitola, zabývající se královým bratrem Jiřím, vévodou z Clarence, navazuje na 

předchozí kapitolu pohledem na utváření se spojenectví mezi Jiřím a hrabětem Warwickem - 

k prvním kontaktům mohou poskytnout informace deníky členů poselstva vedeného panem 

Lvem z Rožmitálu. Dále se v této kapitole budu věnovat analýze pohledů vybraných kronik 

na rebelii vedounou hrabětem Warwickem až do návratu Jindřicha VI. Na trůn. Závěr šesté 

kapitoly se týká návratu uprchlého Edvarda IV. a jeho vojenských vítězství, které mu zajistily 

následující stabilitu druhého období jeho královského panování.  

Sedmá kapitola bude zaměřena na napětí uvnitř nedávno obhájené dynastii. Jádrem 

zkoumání jsou citelné rozdíly v podání Kroniky croylandského opatství a kroniky Historia 
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Anglica Polydora. Tyto rozdíly se týkají sporů Jiřího z Clarence a Richarda z Gloucesteru o 

manželství (a dědictví) Anny Nevillové. Zde se také bude věnovat pozornost Edvardově velké 

výpravě do Francie, při níž získal od francouzského krále výhodnou mírovou dohodu a 

značné finanční prostředky bez ztráty života jediného vojáka. Tato kapitola bude zakončena 

porovnáním sdělení kronik k jednání o sňatku Jiřího z Clarence a Marie Burgundské a dalších 

událostí vedoucích k soudnímu procesu a odsouzení Jiřího z Clarence k smrti. 

V osmé kapitole budu popisovat rozdíly v pohledu kronik na poslední léta Edvardova 

života a jeho smrt. Mezi důležité události, které proběhly na sklonku Edvardovy vlády, patří 

vojenské tažení do Skotska, vedené posledním královým žijícím bratrem, Richardem, 

vévodou z Gloucesteru. V této kapitole se podívám na rozdílné hodnocení, které uvádějí 

Londýnská kronika, Kronika croylandského opatství a kronika Polydora Vergila. 

V závěru se pokusím o celkové srovnání kronik zdůrazněním jejich rozporných 

interpretací klíčových oblastí života Edvarda IV. Zejména srovnám, do jaké míry se kroniky 

podílí na utváření legitimity panovnické moci - na příkladu utváření obrazu Jindřicha VI., 

Edvarda IV. A Jindřicha VII. Další důležitou oblastí, kterou budu u kronik vyhodnocovat, je 

pohled na Edvardovu rodinu jako politický celek, u něhož je klíčové rozdělení moci a vlivu 

mezi královy bratry, ženu a děti.  
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2. Ve víru válek růží 

 

 

 

 

Válka růží je označení pro mocenský konflikt mezi dvěma větvemi rodu Plantagenetů, 

který v Anglii vládl od nástupu Jindřicha II. roku 1254. K rozdělení této dynastie na vedlejší 

větve dochází za dlouhé vlády Edvarda III., jenž měl pět synů. Jeho nejstarší syn a následník, 

princ waleský Edvard, zvaný Černý princ zemřel dříve než jeho otec Edward III. Jeho další 

synové založili rodové linie, které se během válek růží ucházely o trůn.  

Druhý syn Edvarda III. Lionel z Antverp, první vévoda z Clarence, po sobě zanechal 

pouze dceru Filipu, která byla provdána za Edmunda Montimera, třetího hraběte z March. 

Jejich syn Roger, čtvrtý hrabě z March, byl otcem Anny Montimerové, matky významného 

uchazeče o trůn, Richarda Plantageneta, třetího vévody z Yorku.  

Třetí syn Edvarda III. Jan z Gaunt, první vévoda z Lancasteru, stál v čele regentské 

rady na počátku vlády Richarda II. Jeho syn Jindřich IV. z Bolingbroke, druhý vévoda z 

Lancasteru svrhl Richarda II. a uvěznil ho, a sám nastoupil na Anglický trůn- založil dynastii 

Lancasterů, která musela během války růží tento trůn bránit.  

Čtvrtý syn Edvarda III. Edmund, první vévoda z Yorku byl zakladatelem Yorské větve 

Plantagenetů. Jeho syn Richard,
20

 druhý vévoda z Yorku si vzal Annu Montimerovou, vnučku 

Lionela, prvního vévody z Clarence. Z jejich spojení vzešel Richard, třetí vévoda z Yorku, v 

jehož osobě se spojovala nejstarší a třetí nejstarší linie potomků Edvarda III. 

Pátý syn Edvarda III. Tomáš, první vévoda z Gloucesteru, byl předek Jindřicha 

Stafforda, druhého vévody z Buckinghamu, jenž hrál významnou úlohu na sklonku vlády 

Edvarda IV. a za vlády Richarda III.
21

 

Nároky vedlejších větví nebyly jedinou příčinou válek růží. Lancesterská dynastie 

pokračovala s různými úspěchy ve válce s Francií, která si vysloužila pro své neobvykle 

dlouhé trvaní označení stoletá. Po smrti Jindřicha V., jenž dosáhl značného úspěchu v bojích a 

                                                
20 V době svatby žil ještě jeho otec, ženil se teddy jako třetí hrabě z Cambridge, druhým vévodou z Yorku se stal 

až po otcově smrti v roce 1402. 

21 Ormrod, W. M. Edward III and His Family, The Journal of British Studies, Vol. 26, No. 4 (Oct., 1987), s. 398-

422 



15 15 

oženil se s Kateřinou z Valois
22

, dcerou Karla VI., francouzského krále. Po velkém vítězství 

Jindřicha V. u Azincourtu roku 1415 byl Karel nucen smlouvou z Troyes z 25.5. 1420 uznat 

potomky Jindřicha a Kateřiny za jeho nástupce po jeho smrti
23

. Jindřich V. záhy na to na konci 

srpna 1422 umírá a zanechává po sobě šestiměsíčního syna Jindřicha VI. Za jeho dlouhé 

vlády dojde k vyhrocení mocenských konfliktů, které vyústí ve války růží a svržení jeho 

osoby z trůnu. 

Jindřich VI. stál v čele lancasteriánského tábora, sám však nebyl hybatelem 

politických událostí. Za jeho nezletilosti vládla regentská rada, ve které mají přední postavení 

takzvaní „královští strýčkové“ potomci Jindřicha IV. Humprey z Lancasteru, druhý vévoda z 

Gloucesteru a Jan, první vévoda z Bedfordu. O jejich postavení, srovnatelné s postavením 

menších suverénních vládců svědčí i jejich sňatky- Humprey si vzal za svou první ženu 

Jakobii Wittlesbašskou, dceru Viléma II. Bavorského. Jan si vzal za první choť Annu 

Burgundskou, dceru Jana I. Nebojácného
24

. Jeho druhou ženou se stala Jacquetta 

Lucemburská, dcera Petra I., Lucemburského hraběte. Jacqetta svého muže přežila a šokovala 

soudobou společnost svým druhým sňatkem se sirem Richardem Woodvillem, budoucím 

prvním hrabětem Riversem, jenž spravoval vévodovu domácnost a byl prostý rytíř. Měli spolu 

13 dětí, které se dožili dospělosti, a díky své nejstarší dceři, Alžbětě se tento „Woodvillovský 

klan“ propracoval na přední místa za vlády jejího manžela Edvarda IV.
25

 

Za vlády Jindřicha VI. došlo k ztrátě většiny území, které Anglie ovládala. Další 

problém byl spojen s výběrem nové královny. William de la Polle, první vévoda ze Suffolku 

vedl tajná jednání ve Francii, která tajil před opoziční frakcí stařičkého vévody Humpreye z 

Gloucesteru a Richarda, třetího vévody z Yorku. Výsledkem byl sňatek s Markétou z Anjou, 

bez věna a za cenu obětování hrabství Maine ve prospěch francouzského krále.
26

 Mladá 

královna se velice rychle prosadila. Byla velice impulzivní a měla velký vliv na svého 

manžela. Král Jindřich nebyl psychicky zcela zdráv- projevovaly se u něj záchvaty apatie a 

                                                
22 Ač pocházela z francouzské královské rodiny, žila po smrti svého manžela s Owenem Tudorem, welšským 

rytířem, který se stal po smrti jejího chotě správcem její domácnosti. Jejich syn Edmund Tudor, první hrabě z 

Richmondu se oženil s Markétou Beaufortovou, nelegitimní pravnučkou Jana z Gaunt, prvního vévody z 

Lancasteru. Proto si její syn Jindřich Tudor nárokoval královskou korunu jako potomek rodu Lancasterů. 

23 Ramsay, James H. Lancaster and York: A century of english history (1399-1485), Oxfor: 1892, s. 281 

24 Dobré vztahy s Burgundskými vévody byly důležité pro podporu Anglických operací ve Francii. 

25 Mowat, R. B. The Wars of the Roses 1377-1471, London:  Crosby Lockwood and son, 1914, s. 34 

26 Gairdner, James. The houses of Lancaster and York, with the conquest and loss of France, London: Longmans, 

Green and co., 1887, s. 14-145 
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nezajímal se o světskou vládu. Suverénně řídila dvorské záležitosti a vytvořila kolem sebe 

silnou politickou kliku, v jejímž čele stál její důvěrník Jan, první vévoda ze Somersetu a 

zvláště pak jeho syn Edmund, druhý vévoda ze Somersetu. Po vypuknutí válek růží byla 

hlavním motorem pokusů nastolení Jindřicha na trůn hlavně Markéta, přezdívána pro svou 

houževnatost, bojovnost a neústupnost „Lvice z Anjou“. Královna nebyla příliš v Anglii 

populární, její chování bylo popisováno jako arogantní a povýšené, vyžadovala přehnaně 

uctivé pozdravy i od nejvyšších představitelů šlechty.
27

 Mezi ní a Richardem, třetím vévodou 

z Yorku nebyly dobré vztahy, díky favorizaci jeho nepřátel vévodů ze Somersetu a Suffolku. 

Rovnováhu sil narušila bitva u Castilionu z 16.6. 1453. Král Jindřich, když obdržel 

zprávu o porážce anglických sil. Upadl do apatického stavu, ze kterého se neprobudil až do 

roku 1455. 13. 10. 1453 porodila královna Markéta syna Edvarda, čímž by zbavila Richarda z 

Yorku postavení následníka trůnu. Nestabilita královské moci vyžadovala svolání parlamentu 

a ustanovení regenta. Na toto postavení si dělala nárok královna Markéta, ale její francouzský 

původ a nepopularita mezi předními anglickými rody jí neumožnila prosadit se. V únoru 1454 

Richard, třetí vévoda z Yorku předsedal parlamentu, kterým byl jmenován lordem 

protektorem království. Nemohl však měnit královská rozhodnutí učiněná před rokem 1453 a 

nesměl zasahovat do držby majetků královny Markéty a Edvarda prince z Walesu. York stáhl 

Edmunda, druhého vévodu ze Somersetu z úřadu kapitána Calais a jmenoval do královské 

rady své přívržence, kterým byl doposud odpírán vstup do tohoto sboru. Kancléřem jmenoval 

Richarda Nevilla, pátého hraběte ze Salisburry a svého nejvěrnějšího spojence.
28

 

 Král se na počátku roku 1455 probral z apatie a začal rušit veškerá Yorkova nařízení, 

znovu dosadil Edmunda Beauforta, druhého vévodu ze Somersetu do úřadu kapitána Calais a 

Richard Neville byl odvolán z kancléřského úřadu. 

Během konce stoleté války proudili uprchlíci z Francie do Anglie, většinou bývalí 

žoldnéři a byli najímáni předními anglickými velmoži do soukromých družin. Takto se snažili 

ochránit svůj majetek, který nemohla slabá královská vláda plně chránit. Docházelo k bojům a 

potyčkám, které v některých oblastech přerůstaly v lokální války. Velice silné družiny měli 

Nevillové, kteří se obávali ztráty své pozice v severní Anglii, kde soupeřili s rodinou Percyů. 

Richard Neville, pátý hrabě ze Salisbury získal díky obratné manželské politice pro syna 

Richarda hrabství Warwick s jeho rozsáhlými pozemky. Královnina klika se podporou Percyů 

snažila omezit jejich vliv, způsobila však sblížení Nevillů s Yorky a posílení ozbrojených 

                                                
27 Kendall, Paul Murray. Richard the Third, New York: W.W. Norton & Company, 1956, s. 78 

28 Kendall, Paul Murray. Richard the Third, New York: W.W. Norton & Company, 1956, s. 33 
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družin obou těchto rodin.
29

 

Nyní se Richard obával pokusu o jeho osobní likvidaci- po vzoru zavraždění 

Humpreye, vévody z Gloucesteru, který byl povolán do Burry st. Edmunds,aby se zodpovídal 

před králem, kde však byl vévoda zavražděn.
30

 Obava z osudu, který stihl Richardova 

mentora, vedla Richarda k pochodu na Londýn- Jindřich se stáhl do Leicasteru. York vyslal ke 

králi poselství s žádostí o odvolání Somerseta a ujištěním loajality vůči panovníkovi. Královo 

a Yorkovo vojsko se střetlo 22.4. 1455 u St. Albans. Yorkova armáda se připravila a připravila 

si zátarasy v ulicích. Útok královské armády byl nekorigovaný a Warwickovi muži je napadli 

ze strany. V bitvě padnul Edmund Beaufort, druhý vévoda ze Somersetu, Jindřich Percy, 

druhý hrabě z Northumberlandu, zraněn byl Humphrey Stafford, první vévoda z 

Buckinghamu.
31

 Král Jindřich byl zajat a znovu upadl do apatie. Richard se postavil do čela 

správy království jako lord protektor království, Richard Neville, šestnáctý hrabě Warwick by 

jmenován kapitánem Calais - tentokrát se zde prosadil a dosadil zde vlastní muže. Král se 

však záhy vzpamatoval, a již v únoru 1456 se chopil vlády, odsunul Yorka do pozadí, 

prosadila se královna a po jejím boku Jindřich Beaufort, třetí vévoda ze Somersetu. 

Ke změně mocenského postavení yorské strany došlo 12. října 1459, kdy dorazily 

lancesteriánské síly před hrad Ludlow. Došlo však k neočekávané situaci - sir Andrew 

Trollpole, který velel Warwickovým jednotkám z Calais, které bránily postavení Richarda z 

Yorku, přešel na stranu krále Jindřicha. Následovala panika a zbytky yorského vojska se 

rozutekly. Obava ze zrady je později citelná při mnoha dalších bitvách během válek růží. 

Richard, třetí vévoda z Yorku je donucen uprchnout do Irska - zde byl správcem, měl zde 

podporu a i pozemky jako hrabě z Ulstertu, Richard Neville, pátý hrabě ze Salisbury a jeho 

syn Richard Neville, šestnáctý hrabě z Warwicku prchají do Calais, spolu vezmou i Edvarda, 

hraběte z March, budoucího krále Edvarda IV. Vévodkyně Cecily s nejmladšími syny Jiřím a 

Richardem jsou zanecháni na Ludlow. Byli zajati a svěřeni do péče Anně Nevillové, první 

vévodkyně z Buckinghamu. Přestože byly sestry, dávala Cecily a jejím dětem najevo jejich 

postavení v nemilosti.
32

 

6. června 1460 se Richard, vévoda z Yorku spolu se svým synem Edvardem a oběma 

Richardy Nevilly (hrabaty ze Salisbury a Warwicku) vylodil v Sandwichi a pochodoval na 

                                                
29 Oman, Charles William Chadwick. Warwick, the Kingmaker, London: 1891, s. 12-18 

30 Gairdner, James. The houses of Lancaster and York, with the conquest and loss of France, London: Longmans, 

Green and co., 1887, s. 143-144 

31 Oman, Charles William Chadwick. The Art of war in Middle Ages, London: 1885, s. 117 

32 Kendall, Paul Murray. Richard the Third, New York: W.W. Norton & Company, 1956, s. 36-37 
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Londýn, do kterého vstoupil 2. července 1460. Královna jim vytáhla vstříc a setkali se v bitvě 

10. července 1460 u Northamptonu. V této bitvě padl u St. Albans raněný Jindřich Stafford, 

první vévoda z Buckinghamu a Thomas Percy, hrabě se Shrewberry. Jindřich padl do rukou 

Richardu z Yorku, královna Markéta a Edmund Beaufort, třetí vévoda ze Somersetu prchli. 

Král byl odveden do Londýna, na čelní místa dosazeni opět Yorkisté. Jiří Neville, biskup z 

Exeteru zaujal post kancléře království, Richard, hrabě Warwick byl potvrzen v úřadu 

kapitána Calais. Vévodkyně Cecily byla propuštěna z péče své sestry. 11. října 1460 Richard, 

třetí vévoda z Yorku vstupuje slavnostně do parlamentu, vstoupil do centra sálu a vztáhnul 

ruce na trůn.
33

 

Tato akce demonstruje nedostatek jemného cítění pro dvorskou politiku a náladu lidu, 

ač byl Richard všeobecně populární, jeho čin ukazuje, že byl spíše voják, než schopný vládce. 

K jeho požadavkům se zpočátku nechtěl nikdo vyjádřit a až 31. října 1460 byl navrhnut 

kompromis - Jindřich zůstane králem do své smrti, a Richard bude jeho nástupcem, stal se 

znovu lordem protektorem království. York vytáhl na sever a Vánoce 1460 trávil na hradu 

Sandal. V blízkosti se pohybovala armáda královna Markéty, kterou vedl Jindřich, třetí 

vévoda ze Somersetu. Richard se rozhodl vytáhnout do pole a setkal se s královninou 

armádou u Wakefieldu. Když pronásledoval zdánlivě prchající vojsko, vpadl mu do zad z lesa 

Edmund Beauford, vévoda ze Somersetu. Richard, třetí vévoda z Yorku v bitvě padl, Richard 

Neville, pátý hrabě ze Salisbury a Richardův druhý syn Edmund byli zajati a popraveni. 

Hlavy Richarda z Yorku a Richarda Salisburyho byly pověšeny na bránu Yorku a byly jim 

nasazeny posměšné papírové koruny.
34

 

Po smrti Richarda, třetího vévody z Yorku stojí v čele yorského převratu Edvard IV. 

V době smrti svého otce se pohybuje ve Walesu a sbírá zde vojsko. Na začátku následující 

kapitoly se pokusím nastínit obraz Jindřicha VI., Richarda, třetího vévody z Yorku a Edvarda 

IV., jak je zaznamenaly mnou vybrané narativní prameny. Klíčovou oblastí, na kterou se budu 

u kronikářů v následující kapitole zaměřovat, je nárok tří výše zmíněných osob na trůn, a do 

jaké míry viděli kronikáři jejich vládu za reálnou a vhodnou pro dobro království. 

 

 

 

                                                
33 Gairdner, James. The houses of Lancaster and York, with the conquest and loss of France, London: Longmans, 

Green and co., 1887, s. 163-164 

34 Oman, Charles William Chadwick. The Art of war in Middle Ages, London: 1885, s. 119 
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3. Spor o královskou korunu 

 

 

 

V této kapitole budu srovnávat pohled kronikářů na problematiku nástupu Edvarda IV. 

na trůn. Nejvíce pozornosti bude věnováno obrazu krále Jindřicha VI., pokusu Richarda, 

třetího vévody z Yorku, v parlamentu o zisk koruny v listopadu 1460 a úspěchu jeho syna 

Edvarda v následujícím roce.  

Vzhledem k návratu krále Jindřicha VI. v roce 1470, kdy prohlašoval svou vládu za 

kontinuální a období nuceného exilu prakticky anuloval, je ve vytváření obrazu panovníka 

kronikáři přidělen obzvláštní význam. Kronikáři se museli vypořádat se situací vlády obou 

panovníků a s prohlašováním nelegitimity konkurenta. Jejich práce musela přinést obraz 

komplexní a proto je jejich pohled na korunovaci Edvarda IV. a jeho nástup k moci velmi 

důležitý. 

Kronika croylandského opatství podává tuto zprávu:  

„Během bouřlivého víru války se ze zbožného vnuknutí uchýlil se král Jindřich do 

Croylandského opatství, aby nabídl skromné dary k poctě zde pohřbeného otce Guthlaca. Zde 

zůstal a rozjímal po tři dny a tři noci, užíval si plnění svých zbožných povinností a modlil se 

za přijetí do společenstva bratří našeho kláštera. Této žádosti bylo vyhověno. Krátce na to nás 

toužil obdarovat - z královské moci nám udělil svobody nad vsí Croyland, aby její obyvatelé 

byli osvobozeni od požadavků královských služebníků a výběrčích daní.“
35

 Kronikář klade 

                                                
35 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 420 „While, however, this whirlwind and tempest was still impending, in order that 

he might, for a short time, avoid the force of the coming storm, king Henry, being inspired by feelings of 

devotion, came to Croyland, in order to present his humble offerings at the tomb of our holy father Guthlac; this 

was during the season of Lent, in the year from the Incarnation of our Lord, 1460. Here he stayed, in the full 

enjoyment of tranquility, three days and as many nights, taking the greatest pleasure in the observance of his 

religious duties, and most urgently praying that he might be admitted to the brotherhood of our monastery; a 

request which was accordingly complied with. Shortly thereafter, being desirous to present us with a due return, 

of his royal liberality he graciously granted and confirmed unto us the liberties of the whole vill of Croyland, to 

the end that its inhabitants might be rendered exempt from all demands on part of the servants and tax-gatherers 

of the king. Of this grant we think it not amiss here to set forth the tenor and form. “ 
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důraz na oddělení osoby krále Jindřicha od válečného sporu s Richardem, třetím vévodou z 

Yorku. Vždy v těchto válečných sporech označuje armádu jako „královninu armádu“
36

 

Je zde naplňované schéma dobrého krále a špatných královských rádců a služebníků. 

Král Jindřich je spojován se zbožnými činy, rozjímáním v klášterech a obdarováváním církve. 

Proti nim staví špatné královské rádce v čele s královnou Markétou a Edmundem Beaufortem, 

druhým vévodou, a po jeho smrti Jindřichem Beaufortem, třetím vévodou ze Somersetu. Ti 

naopak obírají krále o prostředky, aby si získaly bohaté statky bez ohledu na poškozování 

autority krále. 

I Polydore Vergil si všímá zvláštních rysů sporu mezi kruhem královny Markéty a 

Richardem třetím vévodou z Yorku. Takto popisuje postup vévody Richarda po vítězství v 

první bitvě u St. Albans :  

„Po svém vítězství vévoda z Yorku prohlásil, že sáhl ke zbraním, jen aby dosáhl 

správného stavu a blaha království. A opásal se mírností a soucitem a byl dalek toho, aby 

vztáhl ruce na krále Jindřicha, a doprovodil ho do Londýna, jako by Jindřich sám byl vítěz.“
37

 

Zde naráží na mírný postup Richarda, třetího vévody z Yorku, který neusiluje o život 

právoplatného krále, ale pokouší se jako nejmocnější pozemkový vlastník v zemi odstranit 

vliv kruhu královny Markéty. Jeho postup také ovlivnil stav krále Jindřicha, který upadl do 

záchvatu apatie. V tomto stavu bylo s králem jednoduché manipulovat. Polydore Vergil 

popisuje reakci královny Markéty na protektorství Richarda, třetího vévody z Yorku: 

 „Mezitím vévoda Jindřich ze Somersetu, který nastoupil na místo otce Edmunda, 

vévoda Humphrey z Buckinghamu a mnozí další urození páni na straně krále Jindřicha byli 

zarmouceni jeho situací a neznali důvody Yorkovy záludné milosti, chtěli krále co nejdříve 

ochránit od vévodova vlivu. A tak tajně navštívili královnu Markétu a sdělili jí jejich plán. 

                                                                                                                                                   
 

36 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 417, 422, 425, 431-432 

 
37 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 96 „Having gained this victory, the Duke of York reflected that from the beginning he had 

professed he was taking up arms so the commonwealth might achieve a more proper condition, and so he armed 

himself with mildness, pity, and liberality, and was so far from laying hands on King Henry that he escorted him 

to London no differently than if Henry himself were the victor.“ 
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Vysvětlili jí, že York zrádně usiluje o králův život, aby mohl více prosadit svou moc a 

překvapit a přemoct krále. Doporučili jí, aby v této záležitosti rychle zakročila a vymanila 

svého manžela z moci spiklenců. Královna byla velice znepokojena tímto varováním a 

obávala se také o sebe i svého manžela a po několika dnech využila příležitosti a poradila 

králi, aby se pod záminkou počasí stáhnul do Coventry, aby odtud mohl v bezpečí spravovat 

království.“
38

 

Polydore Vergil popsal dominantní postavení královny a její kliky ve sporu s králem 

Jindřichem. Jeho vylíčení situace se ale liší od přístupu Kroniky croylandského opatství. 

Připisuje od počátku větší vinu Richardovi, třetímu vévodovi z Yorku. Naopak Kronika 

croylandského opatství přisuzuje Richardovi pozitivní rysy. Jeho hlavním zájmem je dobrá 

správa země, ve které je předním velmožem. Oceňuje mírný přístup- nikdy nedojde k útoku 

na krále Jindřicha a ani královna není nikdy fyzicky ohrožena. Jindřich jako zbožný král trpně 

překonává nepříznivý osud a špatní rádcové a královna Markéta jsou potrestáni oddělením od 

moci za špatnou vládu, kterou poškozují zemi. Richard a jeho syn Edvard, hrabě z March, 

jenom odstraňují špatnou vládu okolo krále Jindřich a jeho osobě není nijak ubráno na 

vážnosti a důstojnosti. 

Pohled Polydora Vergila na osobu Richarda z Yorku byl mnohem kritičtěji. Od 

počátku je jeho odboj vůči králi zdůrazňován v negativních aspektech. Klade důraz na 

vojenské útoky proti královským jednotkám a Richardovy akce označuje za spiknutí. 

Tento postoj je patrný při popisu svolaného parlamentu po bitvě u Northamptonu roku 

1460: 

„Vítězná hrabata (Richard, vévoda z Yorku, Richard Neville, hrabě ze Salisbury a 

                                                
38 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 96-97 „But in the meanwhile Duke Henry of Somerset, who had succeeded his father 

Edmund, not against Henry’s will, Duke Humphrey of Buckingham, and a number of other nobles who sided 

with King Henry and grieved for his lot, since they were not unaware of the purpose of York’s deceitful 

kindness, thought that they should provide for the king at the first possible moment. And so they paid a secret 

visit to Queen Margaret and communicated their plan to her. They explained that York was treacherously seeking 

the king’s life, so that he might more readily overcome him by taking him unawares. She would to well to look 

to this matter quickly, and strive to separate her husband from these conspirators. The queen was deeply 

disturbed by these warnings, since she was equally afraid for herself and her husband, and after a few days she 

took the opportunity offered by the season of the year to advise her husband that, under the pretext of finding a 

more wholesome climate, he should retire to Coventry and there provide for his affairs.“ 
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Richard Neville, hrabě z Warwicku, pozn. autora) vedla Jindřicha do Londýna jako zajatce. 

Potom svolali parlament a připravili Jindřichovo svrhnutí. Pak se (Richard z Yorku) v 

přítomnosti všech mužů prohlásil králem, a že jednal dle zákona. Ale úcta ke královskému 

majestátu zůstala zachována. Rozhodnutím parlamentu se stal rod Yorků následníky po smrti 

Jindřicha a do té doby se měl Richard z Yorku stát protektorem království. Tak těšilo Boha, že 

Jindřich, zbožný muž, který neustále trpěl mnohými porážkami a byl zbaven svého 

pozemského království, a jeho osudem bylo se brzy octnout v království nebeském.“
39

 

Obraz krále Jindřich VI. je podobný u obou kronikářů. Zbožný král, který se více 

zabývá zbožným rozjímáním řádnou vládou v zemi. Jeho neúspěch v bitvách o trůn je jen 

další utrpení osudu, které křesťanský král vzorně snáší a neumenšuje jeho majestát. Jindřich je 

popisován jako klidný bod, okolo něhož víří válka jím nezaviněná. Kronika croylandského 

opatství dokonce vynechává události po bitvě u Northamptonu - zasedání parlamentu, kde 

neobratně vztáhl Richard z Yorku ruku po koruně. K jeho osudu se vrací až k jeho smrti v 

bitvě u Wakefieldu v prosinci 1460. Pozornost kronikáře se obrací k zbytečným ztrátám na 

životech a plenění, které následovalo: 

„Vévoda (Richard z Yorku) byl takto odstraněn ze světa. Seveřané (skotští žoldáci v 

armádě královny Markéty) si uvědomili, že byli odstraněni ti, kdo jim bránili, a nezbyl nikdo, 

kdo by se jim postavil. Řítili se na jih jako bouře ze severu, a pokusili se poplenit celou 

Anglii.“
40

 

                                                
39 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 107 „The victorious earls led Henry to London as a captive. Then they convened a 

parliament and arranged for his deposition.Then in the presence of all men he proclaimed himself king, saying 

that he had acted lawfully. But in the end reverence for majesty prevailed. For it was arranged by decree of 

parliament that after Henry’s death the legacy of the crown should come to the House of York, and meanwhile 

Duke Richard of York should be Regent of the realm. Thus it pleased God that Henry, a pious man, who had 

continually suffered so many defeats, should be deprived of his earthly kingdom, destined soon to have one in 

heaven.“ 

 

40 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 421-422 „The duke being thus removed from this world, the northmen, being 

sensible that the only impediment was now withdrawn, and that there was no one now who would care to resist 

their inroads, again swept onwards like a whirlwind from the north, and in the impulse of their fury attempted to 

overrun the whole of England.“ 
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Rozdílný přístup kronikářů je ve vylíčení důvodů úspěchů tažení Edvarda, hraběte z 

March. Kronikář Croylandského opatství
41

 si vysvětluje nástup nového krále jako Boží zásah: 

„A tedy milostivý Bůh, který často trestá naše hříchy vládou Nepřístojnosti, se rozhodl 

ukončit strašlivý stav země a zvolil nám ochránce Edvarda, nejasnějšího hraběte z March, 

nejstaršího syna výše zmíněného vznešeného vévody z Yorku, nyní zemřelého. A on ve svých 

jednadvaceti letech pobýval ve Walesu, v době úmrtí svého otce. Byl nyní v květu svého 

mládí, urostlé postavy, bezúhonné povahy, zručný ve zbrani a přímý potomek nejjasnějšího 

rodu krále Edvarda III. Tedy urození pánové království a všichni lidé, kteří obývali střední 

kraje Anglie a i ti, kteří žili ve východní a západní části téže země nebo jakkoli sousedili se 

střední oblastí, viděli, že byli opuštěni králem Jindřichem, který se působením královny 

odebral na sever (utekl do Skotska pozn. autora), a zcela je opustil, když dovršil třicátý devátý 

rok své vlády; a jejich srdce nebyla již s ním a už ho neuznávali svým králem. Vedle toho v 

důsledku choroby, která ho čím dál víc tísnila, upadl do slabého stavu mysli, a byl po dlouhý 

čas žil ve stavu malomyslnosti a vláda země se vedla jen v jeho jméně.“
42

  

Kronika croylandského opatství zde použila klasické schéma Božího zásahu, čímž 

vysvětluje sesazení krále Jindřicha. Edvard přichází jako vhodný kandidát, který nastupuje na 

trůn kvůli neschopnosti krále Jindřicha a díky Boží milosti. To, že Jindřich prchnul (nebo byl 

                                                
41 V kronice je zmiňován jako otec Jan (father John).

 

42 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 423-424 „Wherefore, the Lord of Mercy, who, our sins so requiring it, hath 

oftentimes permitted the wickedness of the unrighteous to prevail, to minister to our punishment, being desirous 

to put an end to evils of so disastrous a nature, raised up for us a defender in Edward, the illustrious earl of 

March, eldest son of the before-named noble duke of York, lately deceased. He, being now in his one-and-

twentieth year, had remained in Wales ever since the time when his father had met his death. He was now in the 

flower of his age, tall of stature, elegant in person, of unblemished character, valiant in arms, and a lineal 

descendent of the illustrious line of king Edward the Third ... Accordingly, the nobles of the realm, and all the 

people who inhabited the midland counties of England, as well as those who were situate in the eastern and 

western parts thereof, or in any way bordered upon the midland districts, seeing that they were despised and 

abandoned by king Henry, who, at the instigation of the queen, had betaken himself to the north, utterly forsook 

him, after he had completed a reign of thirty-nine years; and their hearts were now no longer with him, nor 

would they any longer admit of his being king. Besides, in consequence of a malady that had been for many 

years increasing upon him, he had fallen into a weak state of mind, and had for a length of time remained in a 

state of imbecility and held the government of the relam in name only.“ 
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spíše odveden s prchající královnou), ho zbavuje práva vykonávat vládu.“
43

 

Pohled Polydora Vergila je odlišný: 

 „Po porážce Jindřicha se Edvard vrátil do Londýna jako triumfující císař, pozvednut 

částečně takovýmto skvělým vítězstvím (bitva u Towtonu, pozn. autora) a částečně 

všeobecným přijetím Sněmovnou lordů i Dolní sněmovnou. A v parlamentu svolaném do 

Westminsteru byl povýšen na krále tradiční cestou pod jménem Edvard IV.“
44

 

Polydore Vergil zde využívá antického vzoru.
45

 Důležitý rozdíl v popisu kronikářů je 

mechanismus nástupu Edvarda. Zde Polydore Vergil jasně stanovuje kroky, které vedou k 

nastolení Edvarda na trůn - vojenské vítězství dále triumfální oslavy a usnesení parlamentu. 

Stejné kroky, posílené ještě manželskou aliancí, učinil Jindřich VII., pro něhož Polydore 

Vergil kroniku sepsal. Tento postup použil proti Richardu Plantagenetovi. Nezdůrazňuje již 

královský původ - Jindřich VII. měl značné problémy s prosazením dědického spojení s linií 

rodu Lancasterů, proto kronikář klade důraz na vojenské vítězství - podobně jako Jindřichovo 

vítězství na boshwortském poli. 

Londýnská kronika nám přináší svědectví velkého neúspěchu vojska královny 

Markéty a jejího syna Edvarda, prince waleského:  

„A tohoto času (po druhé bitvě u St. Albans, pozn. autora) přišli zvědové Seveřanů 

(skotští žoldáci ve službách královny Markéty) k branám Londýna, ale starosta a členové 

dolní sněmovny nedopustili jejich vstup do města, mnoho jich se vydalo do Westminsteru a 

rozutekli se, jiní byli pobiti u Crepulgate.“
46

 

                                                
43 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 423-424 

 
44 

. 
Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 113 „After Henry’s defeat, Edward returned to London like a triumphant emperor, elated 

partly by such a great victory, and partly by the general defection to himself of the Peerage and Commons. And 

in a parliament assembled at Westminster he was created king in the traditional way, under the name of Edward 

IV.“ 

 

45 
. 
Může jít o přirovnání k prvnímu římskému císaři Augutovi, jterý získal své postavení porážkou Marka 

Antonia v roce 30 př.n.l. Situace Augusta zdůrazňuje opět právo výboje- důležité pro Jindřicha VII. po bitvě na 

Boshwortském poli. 

 

46 Chronicles of London, ed.:Charles Lethbridge Kingsford, M.A., St. John's College, Oxford, 1905 s. 171 „And 
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Neúspěch královny Markéty, která po druhé bitvě u St. Albans získala zpět do své 

péče svého manžela, ale nebyla schopna obsadit hlavní město, čímž by získala převahu nad 

Edvardem, jenž sbíral vojsko ve Walesu. 

Ze sdělení výše zmíněných kronik můžeme pozorovat konstantní obraz krále Jindřicha 

jako trpícího krále-světce, ale obraz Richarda, třetího vévody z Yorku a jeho syna Edvarda, 

hraběte z March se odlišuje. Zde je patrný záměr Polydora Vergila přizpůsobit záznam 

nástupu krále Edvarda IV. pro zájmy zakladatele nové dynastie krále Jindřicha VII. Tudora. 

Kronika města Londýna se soustřeďuje na popis ceremonie, popisuje odmítnutí londýnského 

lidu krále Jindřicha a provolání Edvarda králem. Nezabíhá do podrobností o potřebných 

náležitostech pro provolání nového krále a spokojuje se s vnějším popisem probíhajících 

oslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
in this season the prykkers or fore-riders of the Northern men came vnto London, and wold haue comen in ; but 

the mair and the comons wold not suffir theym, and many of theym went to Westmynster and disported there, 

and thre of theym were slayneat Crepulgate.” 
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4. Královna Alžběta a její početné příbuzenstvo 

 

 

 

 

V této kapitole se budu věnovat manželství Edvarda IV. s Alžbětou Woodvillovou. 

Zvláštní pozornost budu věnovat pohledu kronikářů na osobu královny a jejich příbuzných a 

vlivu, který získali během vlády Edvarda IV. Edvard nastoupil na trůn jako devatenáctiletý 

mladík, byl popisován jako velice pohledný a urostlý, jeho výška šest stop a čtyři palce 

(1.93m) byla pozoruhodná a byl patrně nejvyšším anglickým králem. Když tento mladý 

panovník nastoupil na trůn a podařilo se mu zabezpečit svoje postavení ve svém království, 

musel zabezpečit nový panovnický rod mužským dědicem. Byl přímým potomkem rodu 

Plantagenetů, a co do urozenosti vyhovoval standardům pro manželství s dcerami suverénních 

panovníků. Při svém vhodném věku, vzhledu a uhájenému království byl Edvard jedním z 

nejatraktivnějších mládenců v Evropě.“
47

 Edvard potřeboval oporu a spojenectví v zahraničí a 

sňatek byl vhodnou příležitostí k navázání spojenectví. 

Richard Neville, šestnáctý hrabě Warwick byl pověřen diplomatickou misí do Francie, 

kde měl jednat s králem Ludvíkem XI. o sňatku krále. Tomuto jednání budu věnovat 

pozornost v příští kapitole. Další možnou kandidátkou mohla být regentka Skotska Marie z 

Guelders, o osm let starší vdova po Jakubu II. Skotském. Úvahy o manželství s regentkou 

Skotska byly nejreálnější v době vítězství yorkistů u skotské hranice, ale nedošlo k jednání. 

Spojení se s Marií by značně posílilo Edvardovo postavení na severu Anglie, kde invaze ze 

Skotska byla trvalou hrozbou. 

Edvard IV. se rozhodl bez porady s předními muži království a nebral žádný ohled na 

probíhající sňatková jednání. Jeho volbu komentují jak Kronika croylandského opatství, tak 

Polydore Vergil. V Kronice croylandského opatství je napsáno: 

 „Po té král Edward, pohnut rozkvětem svého mládí a spoléhaje se pouze na vlastní 

rozhodnutí, bez konzultace s vznešenými v království, tajně pojal vdovu určitého rytíře 

jménem Alžběta; a ta měla za otce jen rytíře a matku vévodkyni, povznesl ji k sobě jako 

                                                
47 Ross, Charles. Edward IV., New Haven; London: Yale University Press, 1997, s. 84 
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královnu. To urození a přední muži království neschvalovali, protože viděli, s jak neobratným 

spěchem povýšil osobu znatelně prostého rodu, aby s ním sdílela království.”
48

 

Stejně tak i Polydore Vergil považoval královo manželství za nevhodné. Líčí jejich 

sňatek takto:  

„Edward náhle změnil své rozhodnutí a vzal si Alžbětu, dceru hraběte Riverse, která 

byla kdysi provdána za sira Johna Greye, kterému dala dva syny Tomáše a Richarda. A 

protože byla Alžběta nízkého rodu, toto manželství tajil nejen před urozenými, ale i před jejím 

otcem Richardem. Když se zprávy o této události rozšířily po království, všichni muži byli 

šokováni a urození reptali, že král jednal pod svoji úroveň. Vinili ho kvůli tomuto manželství, 

protože bylo nevkusné a bylo zapříčiněno slepým citem a ne rozumem. A toto bylo 

považováno za počátek roztržky, která vznikla mezi Edwardem a Warwickem a umocnila 

jejich staré spory.“
49

 

Kronika croylandského opatství přisoudila Edvardovo rozhodnutí impulzu mládí a 

zdůrazňuje spíše překvapení všech poddaných, nevynechávajíc odmítavou reakci šlechty. 

Polydore Vergil potvrzoval odpor, který vyvolalo Edvardovo rozhodnutí. Královna Alžběta 

pocházela z třinácti dětí a pro její bratry a sestry byli vybírání nejvhodnější partneři z 

                                                
48 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s 439-440 „After this, king Edward, prompted by the ardour of youth, and relying 

entirely on his own choice, without consulting the nobles of the kingdom, privately married the widow of a 

certain knight, Elizabeth by name; who, though she had only a knight for her father, had a duchess for her 

mother and shortly after he had her solemnly crowned queen. This the nobility and chief men of the kingdom 

took amiss, seeing that he had with such immoderate haste promoted a person sprung from a comparatively 

humble lineage, to share the throne with him.” 

 

49 
. 
Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 116-117 „Edward suddenly changed his mind and married Elizabeth, the daughter of Earl 

Richard Rivers, who was once married to Sir John Grey, and who had given him to sons, Thomas and Richard. 

And because Elizabeth was lowborn, he concealed this marriage not only from the nobles of his own kindred, 

but also from her father Richard. For this reason, when news of this development spread throughout the realm, 

all men were astonished, and the nobles also grumbled, saying the king had acted beneath his dignity. They 

blamed him for this marriage, thinking it disgraceful, the result of blind love rather than reason. And this was 

considered either the beginning of the quarrel that afterwards arose between Edward and Warwick, or a means of 

venting a grudge that already existed. “ 
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urozených šlechtických rodů. Příbuzní královny drželi při sobě a byli věrní Edvardovi, a 

jejich podpora a majetky pomáhaly prosadit Edvardovu kontrolu i v odlehlých částech 

království. Marie Woodvillová se stala manželkou Williama Herberta, hraběte z Pembroke, 

věrného služebníka Edvarda IV., který byl obdarován pozemky ve Walesu. Zde sloužil jako 

opora královské moci a ochrana před bratry Edmundem a Jasperem Tudory, kteří i po útěku z 

Anglie měli podporu v západním Walesu.
50

 

Mezi starou šlechtou se šířilo znepokojení z nově vzniklého uskupení. V čele 

nepokojených šlechticů stál hrabě Warwick. Polydore Vergil mu připsal tento výrok:  

„(Vévodkyně Cecily Nevillová pozn. autora) Má syna Edvarda, narozeného k chvále, 

urozenosti a štědrosti, od které je možno očekávat více, pomohou-li mu v chvíli katastrofy. 

Výše zmíněný (Edvard) však ovládnut urážlivou nevděčností podlehl potěšení a zanedbává 

plody své práce. Rozhodl se dosadit povýšence do úřadů a hodností, zanedbává urozené pány 

starobylých rodů a může se stát, že zničí svou šlechtu, nebo ona zničí jeho. Protože po získání 

trůnu nejdříve potají a pak otevřeně poškodil pověst našeho království a začal nás zbavovat 

přízně, jako bychom nebyli hodni úcty a vážnosti.“
51

 

I Kronika croylandského opatství vylíčila nepřátelství hraběte Warwicka a příbuzných 

královny:  

„Hrabě prokazoval přízeň královniným příbuzným do té doby, než zjistil, že její 

příbuzní a kontakty vedou k prosazování jejich manželství proti jeho přání.“
52

 

                                                
50 Wolffe, B.P. The Management of English Royal Estates under the Yorkist Kings. The English Historical 

Review. 1956, 71, 278, s. 4.  

 

51 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 119  „He has a son, Edward, born to praise, grace, and liberality, from whom every man can 

expect yet more, and who will support this father in his calamity. The latter, on the other hand, is insulting, 

ungrateful, given over to pleasure, and shuns labor. He has decided to put upstarts in places of honor in lieu of 

gentlemen of ancient breeding, and so it will soon come to pass either that he will destroy the nobles, or the 

nobles him. For I think you are not unaware that after gaining the throne he has first secretly, then openly, 

begrudged our house its honor, and has begun daily to detract something from it, just as if we have not enhanced 

him in honor and dignity.“  

 

52 . Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s 441 „Earl continued to show favour to all the queen's kindred, until he found that her 

relatives and connexions, contrary to his wishes, were using their utmost endeavours to promote the other 
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Vyvrcholením sporů hraběte Warwicka a královniných příbuzných se dá pozorovat při 

povstání hraběte Warwicka a Jiřího, vévody z Clarence proti králi Edvardovi roku 1469. 

Jejich nepřátelství se projevilo při bitvě u Edgecote Moor 26.7. 1469. Následky této bitvy 

komentuje Polydore Vergil takto:  

„V této bitvě byl zajat Pembroke (William Herbert, hrabě z Pembroke) a s ním zabita 

nebo zajata celá jeho armáda. Kromě jiných byli popraveni Richard, hrabě Rivers, otec 

královny Alžběty a jeho syn Jan Woodville, protože nenáviděl královnu a celou její rodinu.“
53

 

Londýnská kronika nám sděluje krátkou informaci o popravě královnina otce a bratra. 

Zajímavější je přístup Kroniky croylandského opatství. Ta vůbec nezmiňuje popravu členů 

královniny rodiny. Zde je pozornost plně věnována osudu Edvarda, a na jeho královnu mu 

nezbývá čas. Vyhýbá se opět popisu pro Edvarda nepříjemných událostí a soustředí svoji 

pozornost na to, co se Edvardovi podařilo. 

Útok Warwicka byl namířen proti nejvíce nenáviděným členům královniny rodiny. 

Zajal a popravil královnina otce Richarda a jejího bratra Jana. Královnin otec Richard 

Woodville, první hrabě Rivers, ve spolupráci s Edvardem zaopatřoval své potomky nejlepšími 

manželskými partnery v zemi. Richard Neville, hrabě z Warwicku byl pobouřen sňatkem 

devatenáctiletého Jana Woodvilla s jeho tetou Kateřinou Nevillovou, pětašedesátiletou 

několikanásobnou vdovou a bohatou dědičkou po svých zesnulých manželích.
54

 Další obětí 

této bitvy byl William Herbert, hrabě z Pembroke, který byl značnou oporou Edvarda IV. ve 

Walesu, kde získal neobvykle silnou pozici a byl trnem v oku ambicím rodiny Nevillů. 

 

 

                                                                                                                                                   
marriage“ 

 

53 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 123 „There in a set battle they captured Pembroke, killing or routing his entire army. Among 

the others executed were Earl Richard of Rivers, the father of Queen Elizabeth, and his son John Woodville, for 

he had great hatred for queen and her family.“ 

 
54 Hrabě z Warwicku očákaval, že dědictví po jeho tetě připadne jeho osobě. 
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5. Edvard a rod Nevillů 

 

 

 

 

Nyní se zaměřím na srovnání obrazu významných členů rodu Nevillů, kteří sehráli 

významnou úlohu v mnoha sporech za Edvardovy vlády. Rod Nevillů byl již před vypuknutím 

válek růží úzce spojen s vévody z Yorku. Toto pevné pouto jasně prokazují častá manželství 

uzavřená mezi členy vévodské rodiny z Yorku a dcerami rodu Nevillů. Pevné rodinné pouto 

vázalo již Richarda, třetího vévodu z Yorku, k jeho ženě Cecily Nevillové, sestře Richarda 

Nevilla pátého hraběte ze Salisbury. Právě bratr vévodkyně Cecily stál v čele rodu Nevillů a 

jasně se postavil na stranu svého švagra. S jeho pomocí získal pro svého syna Richarda 

Nevilla hrabství Warwick svatbou s Annou Beauchampovou, jedinou dědičkou rozsáhlých 

pozemků. Hrabě ze Salisbury se nedožil vítězství a korunovace Edvarda IV. a zahynul spolu s 

Edvardovým otcem a mladším bratrem Edmundem, hrabětem z Ruthlandu po prohrané bitvě 

u Wakefieldu na sklonku roku1460. 

Richardu Nevillovi, šestnáctému hraběti z Warwicku bude věnována největší část 

pozornosti. Jeho význam ilustruje přízvisko „Kingmaker, Tvůrce Králů“, které odráželo jeho 

podíl na vzestupu Edvarda na královský trůn. V době nástupu devatenáctiletého Edvarda IV. 

na trůn mu bylo hraběti Warwickovi dvaatřicet let, zajišťoval dostatek zkušeností, které by 

mohl mladý monarcha postrádat. 

Budu také věnovat pozornost bratřím Richarda Nevilla, šestnáctého hraběte z 

Warwicku. Těmi byli Jan Neville, první hrabě z Montagu, schopný vojenský velitel a Jiří 

Neville, arcibiskup z Yorku. Oba vděčili za své postavení vlivu jejich nejstaršího bratra na 

krále Edvarda a pomáhali mu udržovat vliv ve východní a severní Anglii. 

K významným sporům Edvarda IV. a Richarda Nevilla patří omilostnění Jindřicha 

Beauforta, třetího hraběte ze Somersetu, spor o královo manželství spojený s vyjednáváním 

hraběte Warwicka s Ludvíkem XI., zajetí krále Edvarda v roce 1468, útěk Warwicka do 

Francie v roce 1470 a jeho spojení s královnou Markétou téhož roku a vyhnání Edvarda do 

exilu. Jejich vzájemné potýkání je zakončeno bitvou u Barnetu 14.7. 1471, při které Warwick 
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umírá. 

Londýnská kronika popisuje přechod Vévody ze Somersetu na královu stranu takto:  

„ A Skotové vytáhli na sedmý den po svátku vánočním, aby obsadili hrad Alnwick, ale 

ten se vzdal králi (Edvardovi IV.) dříve než dorazili. A také hrady Bamburgh a Dunstanburgh 

se vzdaly králi. A jejich páni, vévoda ze Somersetu (Jindřich Beauford) a sir Ralf Percy (hrabě 

z Northumberlandu) a navrátili do jeho přízně, proti vůli hraběte Warwicka, který radil králi 

jinak.“
55

 

Edvard se dopustil chyby a předního nepřátelského šlechtice omilostnil, obdaroval ho 

statky po ostatních lancastriánech, na úkor svých příznivců. Není možno však prohlásit, že 

Edvard si neuvědomoval nebezpečí, které pro něj Jindřich Beaufort představoval. Edvard mu 

opakovaně odmítl svěřit funkce spojené s verbováním vojáků a pevnosti ze skotského 

pohraničí, a tyto vojenské funkce udělil siru Ralphovi Percymu.
56

 

Kroniky Polydora Vergila a croylandského opatství nám nepřinášejí větší podrobnosti 

o sporu Edvarda a Warwicka o omilostnění Jindřicha Beauforta, třetího vévody ze Somersetu. 

Kronika croylandského opatství po korunovaci zaměří na události v Palestině a sbírku, kterou 

ve prospěch boje s nevěřícími nechal opat vybírat pro papežský stolec. Dále řeší onemocnění 

opata a opravy kostela a svoji pozornost k politickému dění vrací až po zajetí krále 

Jindřicha.
57

 

Veškeré problémy, které vzešly z omilostnění vévody ze Somesrsetu, kronika 

vynechává a podává zprávu o zabezpečení hranic se Skotskem:  

„Tak jako obležení hradu Northumberlandu a mnohé výpady, které proběhly na 

skotské hranici mezi zbytky příznivců Jindřicha (VI.), kteří často podnikali vpády do 

                                                
55 Chronicles of London, ed.:Charles Lethbridge Kingsford, M.A., St. John's College, Oxford, 1905 s. 178 „And 

the Scottes vpon the xij day in Crystemasse the Scottes cam to Rescuethe Castell of Awnewyke, but it was 

yolden to the kyng or they cam. And abowte the same season the Castelles of Branbourgh and Dunstanburgh 

were yolden to the kyng also. And the Duke of Somyrset and Sir Raaf percy submytted theym to the kynges 

grace, whom the kyng admytted to his grace aginst wille of erl Warwicke, who advyses kyng difrent“ 

 

56 Ross, Charles. Edward IV., New Haven; London: Yale University Press, 1997, s. 69
 

 

57 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817 Události v Palestine s. 433-435, nemoc opata a opravy kostela 436-437, zajetí krále 

Jindřicha s. 439 
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pohraničí ze Skotska, a byli poraženi Janem Nevillem, markýzem Montaguem, který byl 

povýšen na hraběte z Northumberlandu, protože stál v čele ostatních straníků krále 

(Edvarda).“
58

 

Hrabě Warwick není zmiňován jako vůdce celé operace na severu království, naopak 

jeho bratr Jan Neville je popsán jako vítěz bojů a podporovatel krále Edvarda nezávislý na 

vztahu bratra Richarda, hraběte Warwicka, a krále. Naznačuje samostatnější vedení Edvarda, 

který se nespoléhá pouze na podporu Warwicka, ale nalézá vlastní podporovatele jako 

protiváhu Warwickova vlivu. Kronika croylandského opatství se po této zmínce noří zpět do 

popisu záležitostí kláštera a vrací se do popisu královských záležitostí až zajetím krále 

Jindřicha, což je nepochybně největší úspěch počátku Edvardovy vlády.  

Vynechání problematických záležitostí okolo Jindřicha Beauforta, třetího vévody ze 

Somersetu, jasně ukazuje pozitivní postoj Croylandského opatství k osobě Edvarda IV. 

Závislost krále Edvarda na hraběti Warwickovi byla v počátcích jeho vlády větší, než Kronika 

croylandského opatství připouští.
59

 

Polydore Vergil se zaměřuje na jiné informace:  

„Když se vše obrátilo ve prospěch Edvarda (jeho nástup na trůn, pozn. autora), vévoda 

Jindřich ze Somersetu nyní ztratil důvěru ve vyhlídky krále Jindřicha, přeběhnul k němu 

(Edvardu IV.) a získal vřelé přijetí. Ale svého rozhodnutí brzy litoval. Během té doby sbíral 

král Jindřich vojsko ve Skotsku a napadl hrabství Durham. Když se o této události dověděl 

vévoda ze Somersetu, okamžitě se k němu potají odebral. Mnozí straníci krále (Jindřicha) ho 

napodobili, ale větší množství mužů vytáhlo do boje pod vidinou rabování a rychlého zisku 

kořisti a bylo jich tolik, že byl Jindřich považován za rovného (Edvardu) vojenskou silou. A 

jeho reputace rostla, neboť ničil města a pálil pole a získal kořist. Ve svém běsněni přišel do 

vesnice Hexam, kde napadl markýze Jana (Nevilla) Montagueho, který se přišel mu postavit. 

Svedli tvrdou bitvu, a jak se často stávalo dříve, (JindřichVI.) utrpěl značnou porážku a ztratil 

                                                
58 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 438 „Such as the sieges of the castles of Northumblerand, and various skirmishes 

which took place on the Scottish borders, between the remnants of Henry's party, who frequently made 

incursions from Scotland, and were overhelmed by John Neville, lord Montague, who had lately been created 

earl of Northumberland, at the head of the other faithful partisans of king Edward“ 

 

59 Carpenter, Christine. The wars of the Roses : politics and the constitution in England, c. 1437-1509, 

Cambridge University Press, 2002, s. 112 
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velkou část své armády. On a pár ostatních prchli do Skotska, ale mnozí se rozutekli všemi 

směry snažíce si zachránit holý život. Vévoda Jindřich ze Somersetu, hrabě Robert z 

Hugenfordu a Tomáš Ross byli zajati. Somerset zaplatil hlavou za změnu svého srdce, ostatní 

byli přivedeni do Newcastelu a byli krátce na to popraveni.“
60

 

Popis Polydora Vergila nespojuje Edvarda s akcemi Jindřicha, vévody ze Somersetu. 

Jeho popravě nepřisuzuje žádné morální zabarvení a nijak ji nezdůrazňuje, což není 

překvapivé, neboť sestřenicí vévody ze Somersetu je Markéta Beaufortová, matka krále 

Jindřicha VII. Tudora. Zmínění jeho smrti je však důležité, protože po smrti jeho synovce 

Edmunda, čtvrtého vévody ze Somersetu, je linie Jindřicha Tudora jediná, jejímž předkem byl 

Jan z Gentu, prvním vévoda z Lancasteru. V popisu Polydora Vergila stojí také za povšimnutí 

zdůraznění úlohy Jana Nevilla. Vojenským operacím na pomezí skotské hranice velel hrabě 

Warwick, jeho bratr Jan však vybojoval dva ze tří hradů, střežících anglicko-skotskou hranici. 

Zdůraznění jeho vítězství u Hexamu oslabuje roli hraběte Warwicka a umocňuje význam jeho 

bratří, Jana, nově povýšeného hraběte z Northumberlandu a Jiřího, arcibiskupa z Yorku. Tento 

zájem kronikářů poukazuje na sílící vliv rodiny Nevillů. Titul hraběte z Northumberlandu 

získal Jan Neville na úkor Ralpha Percyho, jenž padl v bitvě u Hexamu. Pozemky Percyů 

sousedily s pozemky Jana Nevilla a ziskem hraběcích statků v Northumberlandu docílili 

Nevillové převahy v severní Anglii. 

Hlavním bodem sváru mezi králem Edvardem a hrabětem Warwickem byl králův 

sňatek s Alžbětou Woodvillovou. Reakcím na tento sňatek a na rodinu královny budu věnovat 

                                                
60 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 115 

 „While everything thus turned out well for Edward, Duke Henry of Somerset, now losing faith in King 

Henry’s prospects, defected to him and received a very warm welcome. But the duke quickly regretted what he 

had done. For in the meantime King Henry, assembling no mean army among the Scots, made a sudden raid on 

County Durham. Hearing this, Somerset secretly went to him. Many friends of the king imitated him, but a far 

greater number were induced by hope of plunder to gather quickly, so many that Henry was thought to be not a 

bad match to his enemy in numbers. And it increased his reputation, since wherever he went he wasted towns 

and fields, he burned them, he drove off prey. In his ravaging he came to the village called Hexham, where he 

attacked Marquis John Montague, come to confront him, and in a hard-fought battle, as had happened so often 

before, he suffered defeat and lost the larger part of his army. He and a few others fled straight to Scotland, and 

others slipped off in very direction seeking to save their skins. Duke Henry of Somerset, Earl Robert of 

Hungerford, and Thomas Ross were taken. Somerset paid with his head for his change of heart, and the others 

were brought to Newcastle and also executed soon thereafter“ 
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samostatnou kapitolu.  

Richard Neville, hrabě z Warwicku se aktivně podílel na výběru manželky pro 

mladého Edvarda. Jeho pozice na trůně nebyla zdaleka jistá a vhodný sňatek s dcerami 

panovnických rodů by mohl získat důležitého spojence pro upevnění postavení svého rodu na 

mezinárodní scéně. V úvahu připadalo jednání s králem Francie a vévody burgundským a 

bretaňským. Hrabě Warwick preferoval spojenectví s Ludvíkem XI. a s Edvardovým 

souhlasem vyjednával ve Francii manželství se švagrovou francouzského krále Bonnou 

(Jitkou) Savojskou.
61

 

Polydore Vergil popisuje situaci takto: „Ale Edvard neodpočíval a nespokojil se s 

podporou svých poddaných. Hledaje přátelství s cizinci, rozhodl se posílit se spojenectví 

sňatkem, aby získal spojence ochotného zasáhnout, kdyby byl ohrožen povstáním. Proto 

provdal svou sestru Markétu za Karla, syna vévody Filipa Burgundského, a vyslal hraběte 

Richarda z Warwicku vyjednávat do Francie, aby požádal o ruku Bonnu, sestru královny 

Charlotte a dceru Ludvíka Savojského. Když se hrabě (Warwick) vypravil do Francie ke 

dvoru krále Ludvíka, kde tato dívka pobívala jako dvorní dáma své sestry královny, změnil 

král Edvard názor a oženil se s Alžbětou... A to bylo považováno za počátek sporu, který se 

rozhořel mezi Edvardem a Warwickem, a jak všichni vědí, začal podezírat (Edvarda) z 

ukrácení moci jemu svěřené do té míry, že bude muset zasáhnout vlastními silami doma i v 

zahraničí. Je běžné, že lidé neoplácejí stejné stejným, ale často odplatí věrné služby 

navděkem. Tohoto názoru byl i Richard z Warwicku, i když očekával velké odměny, raději se 

stáhnul z dění, dokud král nepozná svou bezmocnost, aby se mu takto pomstil za chabé díky, 

které od něj obdržel. Také se prosllýchalo, že král udělal něco neuctivého v hraběcí 

domácnosti, protože Edvard byl mužem, jenž často spočine okem na dívkách a je jimi 

zasažen.“
62

 

                                                
61  Dcera Ludvíka, vévody Savojského, sestra Charlotte Savojské, francouzské královny. Po zhroucení jednání o 

sňatek s Edvardem se provdala za druhého milánského vévodu z rodu Sforzů Galeazza Maria Sforzu. 

 

62 Polydore Vergil popisuje situaci takto: „Ale Edvard neodpočíval a nespokojil se s podporou svých poddaných. 

Hledaje přátelství s cizinci, rozhodl se posílit se spojenectví sňatkem, aby získal spojence ochotného zasáhnout, 

kdyby byl ohrožen povstáním. Proto provdal svou sestru Markétu za Karla, syna vévody Filipa Burgundského, a 

vyslal hraběte Richarda z Warwicku vyjednávat do Francie, aby požádal o ruku Bonnu, sestru královny Charlotte 

a dceru Ludvíka Savojského. Když se hrabě (Warwick) vypravil do Francie ke dvoru krále Ludvíka, kde tato 

dívka pobývala jako dvorní dáma své sestry královny, změnil král Edvard názor a oženil se s Alžbětou... A to 

bylo považováno za počátek sporu, který se rozhořel mezi Edvardem a Warwickem, a jak všichni vědí, začal 

podezírat (Edvarda) z ukrácení moci jemu svěřené do té míry, že bude muset zasáhnout vlastními silami doma i 
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Edvardův zájem navázat spojenectví z Burgundskem byl Warwickovi znám. Edvard 

podporoval obchodní zájmy a byl více nakloněn obchodním záležitostem. Byl od počátku své 

vlády v těžké finanční situaci, ale postupně se mu dařilo finančně zajistit veškeré operace na 

upevnění bezpečnosti v zemi. Důvod jeho souběžného jednání o spojenectví byl velice 

pragmatický, snažil se získat maximum. Na Ludvíkovi požadoval ukončení podpory královny 

Markéty a zjišťoval, který z partnerů navrhne vhodnější podmínky. Hrabě Warwick byl 

zahrnut přízní a dary francouzského krále. Netušil, jak Edvard využije jeho nepřítomnost v 

Anglii. Polydore Vergil popisuje situaci detailně a z jeho líčení je patrný kritický postoj k 

Edvardově postupu, navíc připojuje informaci o Edvardově zálibě v ženách. Tato zdánlivě 

nedůležitá otázka nabyde na důležitosti v posledním období vlády Edvarda IV., kdy se před 

jeho smrtí začnou šířit zprávy o nelegitimitě jeho sňatku a potomků z něho vzešlých. 

Kronika Croylanského opatství se omezí na krátké prohlášení o sňatku Edvardovy 

sestry Markéty a Karla Smělého, dědice burgundského vévody Filipa Dobrého. Nezmiňuje 

jednání hraběte Warwicka ve Francii ani urážku, které se vůči němu Edvard dopustil. Při 

popisu událostí let 1469-1471 vyvolává dojem, že konflikt s hrabětem Warwickem nemá 

kořeny v době jednání o královkém sňatku, ale vzniká až v roce 1469.63 Naopak věnuje se 

královskému daru, který obdrželo opatství v roce 1467, a také darům vdovy po vévodvy ze 

Somesrsetu, což může souviset s diskrétním vynechání činů zesnulého manžela bohaté 

vévodkyně.  

Londýnská kronika se o sporu Edvarda s hrabětem z Warwicku nezmiňuje, ale 

podávají zprávu o průvodu doprovázejícího Markétu na cestu k jejímu snoubenci do 

Burgundska, které se hrabě Warwick neúčatnil: „A v tomto roce v sobotu po Božím Tělu, naše 

paní Markéta, sestra našeho vládnoucího pána započala cestu do Flander, projíždějíc městem 

Londýnem, s ní byli mnozí páni země bez hraběte Warwicka a noc strávili ve Stratfordském 

                                                                                                                                                   
v zahraničí. Je běžné, že lidé neoplácejí stejné stejným, ale často odplatí věrné služby nevděkem. Tohoto názoru 

byl i Richard z Warwicku, i když očekával velké odměny, raději se stáhnul z dění, dokud král nepozná svou 

bezmocnost, aby se mu takto pomstil za chabé díky, které od něj obdržel. Také se proslýchalo, že král udělal 

něco neuctivého v hraběcí domácnosti, protože Edvard byl mužem, jenž často spočine okem na dívkách a je jimi 

zasažen“ 

63 
Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 440-442 



36 36 

klášteře.“
64

 

Spor mezi hrabětem z Warwicku a Edvardem IV. je citelný jak v popisu Polydora 

Vergila, tak i u Londýnské kroniky. Kronika croylendského opatství se citlivě tomuto tématu 

vyhýbá. Z toho jasně vyplývá formování kroniky podle zájmů Edvarda IV. – kronika se snaží 

potlačit možný výklad Edvardových činů jako bezdůvodných provokací hraběte Warwicka, 

čímž si způsobil zbytečné povstání proti své vládě. Tyto rysy jsou ještě více patrné při 

vyostření sporu na úroveň povstání vůči Edvardovi. Klíčový aspekt, který je nutno sledovat, 

je zapojení bratra krále Jirřího, vévody z Clarence, jemuž se věnuje následující kapitola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Chronicles of London, ed.:Charles Lethbridge Kingsford, M.A., St. John's College, Oxford, 1905 s. 179 „In 

this yere, the Satirday next after Corpus Christi day, my fiar lady Margaret, Syster vnto our souereigne lord, 

began hir Journey toward fflaunders, Rydyng through the Cyte of London; with hir many nobles of the ralme, 

withut erle Warwick and that nyght was loged at Stratford abbey.“ 
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6. Jiří, vévoda z Clarence, muž ve stínu bratrů 

 

 

 

 

Vládu Edvarda IV. významně poznamenal vztah s jeho bratrem Jiřím, jenž po jeho 

nástupu získal vévodství z Clarence. Jiří byl třetím synem Richarda, třetího vévody z Yorku a 

Cecilly Nevillové, jeho ženy. Jejich druhý syn Edmund, hrabě z Ruthlandu zahynul spolu se 

svým otcem v bitvě u Wakefieldu 30.12. 1460. Třetím synem Richarda a Cecilly byl Richard, 

který získal vévodství z Gloucesteru. Následoval triumf Edvarda a jeho korunovace králem 

Anglie. Díky těmto událostem stoupl význam Jiřího z Clarence. Stal se nyní nástupcem svého 

bratra v případě jeho bezdětnosti. Oba královi bratři získali vévodské tituly a byli obdarováni 

majetky, odpovídající jejich novému postavení. Jiří z Clarence byl o sedm let mladší než 

Edvard a při nástupu svého bratra na trůn mu bylo jedenáct let. 

Postavení Jiřího z Clarence mohlo ohrozit narození králova dědice. Edvard byl 

překvapivě dlouho svobodný po svém nástupu na trůn, a k jeho svatbě došlo až roku 1465.  

Přibližně v tomto období došlo ke kontaktům Jiřího z Clarence s nejvýznamnějším 

šlechticem království Richardem Nevillem, šestnáctým hrabětem z Warwicku, který byl též 

značně zasažen královským sňatkem. Ke sblížení hraběte Warwicka a Jiřího z Clarence máme 

zajímavý a nezaujatý pramen. Jsou jimi deníky členů poselstva pana Lva z Rožmitálu 

vedoucího poselstvo krále Jiřího z Poděbrad, deník Václava Šaška z Biříkova a Gabriela 

Tetzela. 

Podrobnější popis nabízí Gabriel Tetzel: „Odsud byl pan Lev zaveden k bratrovi 

anglického krále, vévodovi z Clarence, které se rovněž nachází v Anglii. Vévoda byl 

příjezdem pana Lva velmi potěšen a prokazoval mu úctu a respekt. Tamtéž jsme strávili 

Květnou neděli; zhlédli jsme přenádherné procesí, zobrazující vjezd Krista do Jeruzaléma. 

Průvodu se účastnil i sám pan vévoda, pan Lev kráčel po jeho boku. Poté pan Lev a jeho 

druhové museli poobědvat u dvora; vévoda a můj pán jedli spolu, zatímco průvodci pana Lva 

jedli s hrabaty a pány. Připravili nám neuvěřitelně skvělou hostinu, trvající tři hodiny.“
65

 

Této události si všímá i Václav Šašek z Biříkova. Sděluje informaci o místě, kde 

velkolepá hostina probíhala – Salisbury. Toto panství zdědil hrabě Warwick po svém otci 

                                                
65 Tetzel, Gabriel. Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465-1467, přel. Lenka Líbalová, 

Olomouc: Monse, 2003, s. 28
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Richardu Nevillovi, hraběti ze Salisbury. „Salisbury je město otevřené, ale rozlehlé. Zastihli 

jsme tam jednoho bratra králova, jménem Jiří … Do Salisbury jsme dorazili v pátek před 

Květnou nedělí. Na Květnou neděli pozval vévoda pana Lva s celou jeho družinou na hostinu, 

vystrojenou podle jejich obyčeje velmi nádherně.“
66

 

Oba cestovatelé dále řeší jim neznámé pokrmy, které byly podávané při jejich 

pohoštění vévodou z Clarence. Tuto hostinu uvedl Paul Murray Kendall ve své knize o 

každodennosti různých vrstev anglické společnosti Yorkist Age mezi příklady velice 

nákladných dvorských akcí: „když králotvůrce předložil před výpravou českých pánů hostinu 

o šedesáti chodech, slušelo se, aby anglický král byl obklopen dvorem, který odrážel jeho 

velikost jeho postavení. Nádhera znásobuje moc.“
67

 

Jak Gabriel Tetzel, tak Václav Šašek z Biříkova nezmiňují osobu hraběte z Warwicku. 

To je velice zvláštní, neboť měl na Edvardově dvoře značné postavení. Tuto hostinu totiž 

připravil hrabě Warwick v sídelním městě svého zesnulého otce, hraběte ze Salisbury. Sám 

však stál v pozadí a nechal mladého vévodu z Clarence získat značné uznání významných 

cizích hostů. Sám Jiří z Clarence si nemohl dovolit takový luxus, kterým zahrnul pana Lva z 

Rožmitálu a jeho společníky hrabě Warwick. Šlo o přátelské gesto hraběte Warwicka, díky 

kterému se dostal Jiří z Clarence do postavení, které se významem přibližovalo Edvardovu. 

Jejich hostina se královské vyrovnala nebo ji dokonce převyšovala. Můžeme tedy hovořit o 

této události jako o jednom z prvních významnějších pokusů hraběte Warwick získat si přízeň 

jednoho z královských bratří, neboť dokázal ustoupit do pozadí a nabídl Jiřímu z Clarence 

příležitost prožívat pocity významu a prestiže, které se mu do té doby nedostávalo.  

Nutno poznamenat, že jak uvádí Šašek z Biříkova, byli čeští páni pohoštěni pouze 

králem Edvardem a Jiřím z Clarence. Richard, vévoda z Gloucesteru není ani jedním z 

cestopisů zmiňován. Vzhledem k tomu, že byl Richard vychováván na Warwickově hradě 

Middleham, který patřil k nejčastějším sídelním místům hraběte Warwicka a jeho rodiny, 

musel být Warwickův vliv na výchovu mladého Richarda z Gloucesteru nezanedbatelný. Není 

však nikde v pramenech záznam o úspěšném pokusu hraběte Warwicka získat na Richarda 

                                                
66 Václav Šašek z Bířkova, Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa, 

přel. Bohumil Mathesius, Praha: Orbis, 1951, s. 50 

67 Kendall, Paul Murray. The Yorkist age: Daily life during the wars of Roses. New York, Anchor books 1962 s. 

137 „when the Kingmaker spread before visiting Bohemian lords a feast of sixty courses, it behooved the King 

of England to surround himself with a household that expressed the uniqueness of his prerogative. Magnificence 

exemplified power.“ 
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vliv. 

Polydore Vergil popisuje sblížení Jiřího z Clarence s Hrabětem Warwickem takto: 

 „Po té (zasnoubení královy sestry Markéty s Karlem Smělým, červenec 1466) se 

Warwick, muž značné inteligence, nevím proč, rozhodl zkusit věrnost Jiřího vévody z 

Clarence, neboť nebyl nakloněn svému bratru Edvardovi. Stěžoval si mu na krále a zjistil, že 

se tak Jiří cítí a také si stěžoval na příkoří od krále. Proto mu (Warwick) odhalil své plány a 

zahrnul ho do nich … A poté, co mu mnohé slíbil, rozhodl se mu zasnoubit svou dceru, jež 

byla ve věku vhodnému k uzavření manželství. Vévoda (Jiří z Clarence) udolán mnoha 

lichotkami a sliby, se rozhodl řídit se podle jeho (Warwickovy) vůle … a po té, co vévoda 

přísahal svou věčnou věrnost, oženil se s Isabelou, nejstarší dcerou hraběte, která mu byla 

zasnoubena. Tato dohoda dala do pohybu události, neboť oba spřádali plány na započetí války 

a dle jejich dohody rozpoutali velké povstání v Yorku, které stálo na počátku této 

bezbožnosti.“
68

 

Polydore Vergil zasazuje dohodu Jiřího z Clarence a hraběte Warwicka do doby po 

zasnoubení sestry Edvarda a Jiřího Markéty s Karlem Smělým, které se odehrálo roku 1466. 

K svatbě Jiřího z Clarence s Isabelou Nevillovou však došlo až roku 1469, stejně jako k 

vypuknutí povstání proti Edvardovi. Dobu uplynulou mezi počáteční dohodou a svatbou však 

Polydore Vergil nepopisuje a rovnou přechází k událostem roku 1469. Jeho popis naznačuje 

Jiřího jako nezkušeného muže, kterého omámil nespokojený hrabě Warwick sliby královské 

koruny, a tudíž hlavní vinu na rebelii přisuzuje hraběti Warwickovi. 

Kronika croylandského opatství nám poskytuje jiný pohled. Nemluví o sbližování 

Jiřího a Warwicka, ale rovnou popisuje povstání a zajetí krále Edvarda, ke kterému došlo po 

                                                
68 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 120-121 „After this Warwick, a man of sage intellect, had a presentiment, I know not why, 

that Duke George of Clarence was not well-disposed towards his brother Edward, first made complaints about 

the king in his presence for the sake of testing him. And then, when the duke did the same, he was candid about 

the many wrongs done to himself by his brother, and, daring to speak of greater things, revealed his plans to the 

duke, and invited him to join him....And, after making many promises, he bestowed on the duke his daughter of 

marriageable age. The duke, worn out by Warwick’s urging and exhortation, undertook to do everything 

according to his will....And after the duke had sworn his eternal loyalty, he married Isabelle, the earl’s eldest 

daughter, who had been betrothed to him. This business set in motion, both were beginning to deliberate more 

earnestly about strategies and plans for making war, when, in accordance with his instructions, a great rebellion 

broke out in Yorkshire, which took its beginning in impiety.“ 
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bitvě u Edgecote Moore v červenci 1469. 

„Mezitím byl král Edvard zajat v nějaké vesnici u Coventry a celý jeho doprovod byl 

rozpuštěn, byl odveden na hrad Warwick, kde byl internován. Tato pohroma byla způsobena 

jeho vlastním bratrem Jiřím, vévodou z Clarence, Richardem, hrabětem z Warwicku a jeho 

bratrem Jiřím, arcibiskupem z Yorku. Ale on (Edvard) nemusel uprchnout, neboť byl 

propuštěn na příkaz samotného hraběte Warwicka. Protože lidé viděli svého krále vězněného, 

odmítali vzít na vědomí jakékoli vyhlášení, dokud nebyl jejich král propuštěn na svobodu. Po 

propuštění se objevil ve městě Yorku, jeho nepřátelé a hrabě Warwick byli zaraženi a král 

využil plné svobody a navrátil se do Londýna.“
69

 

Kronika croylandského opatství staví Jiřího z Clarence jako aktivního účastníka 

povstání proti Edvardovi. Mezi vůdci povstání také zmiňuje Jiřího Nevilla, arcibiskupa z 

Yorku, který sehrál důležitou úlohu nejen v událostech povstání, ale vyřizoval pro svou neteř 

a Jiřího z Clarence papežský dispenz v Římě. Jeho jednání bylo tajné, neboť Edvard výslovně 

zakázal Jiřímu z Clarence sňatek s dcerami hraběte Warwicka a připomněl mu, že má 

pravomoc schválit nebo zamítnout sňatky všech svých sourozenců. Jiří Neville také zajal 

krále Edvarda, zatímco hrabě Warwick a Jiří z Clarence bojovali proti Williamu Herbertu, 

hraběti z Pembroke v bitvě u Edgecote Moore a po této bitvě pronásledovali a popravili otce a 

bratra královny Alžběty. 

Kronika croylandského opatství nám dodává informace, které vyzdvihují postup 

Edvarda IV. Hrabě Warwick neměl takovou podporu mezi šlechtou, jakou si představoval. 

Královo manželství sice mnohé členy starých šlechtických rodin popudilo, ale manželé 

královniných sester a bratrů získali přístup ke dvoru a dokázali z polo-dobrovolných sňatků 

vytěžit maximum. Edvard zachoval klid a důstojnost a nepokoušel se o odpor, což mohlo 

hraběte Warwicka vyprovokovat k násilnému řešení situace. Warwick nebyl schopen řídit 

                                                
69 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 458  „In the meantime, king Edward was taken prisoner at a certain village near 

Coventry, and, all his attendants being dismissed, was led thence to Warwick Castle, where he was detained in 

captivity. This calamity was caused by his own brother George, duke of Clarence, Richard, earl of Warwick, and 

his brother George, archbishop of York ... he did not so much make his escape, as find himself released by the 

express consent of the earl of Warwick himself.For the people, seeing their king detained as a prisoner, refused 

to take any notice of proclamations to this effect, until, having been entirely set at liberty, he had made his 

appearance in the city of York; after which, the enemy were most valiantly routed by the said earl, and the king, 

seizing the opportunity, in the full enjoyment of his liberty came to London.“ 
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zemi bez krále a neodvažoval se svrhnout Edvarda a nahradit ho Jiřím z Clarence. Po 

Edvardově propuštění se k němu odebrali do Yorku jeho věrní stoupenci, William Hastings a 

králův bratr Richard, vévoda z Gloucesteru a doprovodili Edvarda do Londýna.  

Kronika croylandského opatství popisuje usmíření krále Edvarda a hraběte Warwicka: 

„Na konec se sešla velká rada a všichni pairové byli svoláni a na předem jmenovaný den se 

shromáždili ve velkém sále Parlamentu. Byl dohodnut smír a zapomenutí příkoří s vévodou z 

Clarence, hrabětem Warwickem a jejich přívrženci. Přesto pravděpodobně zůstaly (Edvardu) 

v paměti příkoří, která vytrpěl, a neúcta k jeho majestátu, již se dopustili.“
70

 

Kronika croylandského opatství jasně poukazuje na neshody, které přetrvávaly i přes 

smíření, které bylo spíš výsledkem patové situace, než opuštění podvratných akcí ze strany 

hraběte Warwicka s Jiřího z Clarence. Další rebelie podporovaná toto dvojicí vypukla roku 

1470 v Kentu. Edvard byl připraven a rychle zasáhl. Následoval útěk hraběte Warwicka a jeho 

zetě, Jiřího z Clarence, do Francie. Zde se opět liší popis událostí u Polydora Vergila od 

Kroniky croylandského opatství.  

„Rozhodl se (hrabě Warwick) urychleně vyhledat francouzského krále Ludvíka, s 

kterým se spřátelil před několika lety při vyjednávání královského sňatku, v naději pomoci a 

poškození Edvardových zájmů.“
71

 

Polydore Vergil popisuje události ve Francii odlišně než Kronika croylandského 

opatství. Jde o citlivou událost- usmíření hraběte Warwicka a královny Markéty. Jejich 

spojenectví bylo nutné a silně podporované Ludvíkem XI., který si přál co nejjednotnější 

opozici vládě svého rivala, Edvarda IV. Usmíření královny a šlechtice, který osobně a aktivně 

                                                
70 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 459  „In the end, a grand council of all the peers of the kingdom was summoned, and 

on a certain day which had been previously named, there appeared in the great chamber of Parliament, the duke 

of Clarence, the earl of Warwick, and the rest of their confederates; upon which, peace and entire oblivion of all 

grievances upon both sides was agreed to. Still, however, there probably remained, on the one side, deeply 

seated in his mind, the injuries he had received and the contempt which had been shown to majesty.“ 

 

71 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 128-129 „He decided to go quickly to King Louis of France, who had befriended him a few 

years earlier while he was on his embassy, in hopes either of gaining some help or of provoking the king against 

Edward.“ 
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vedl povstání vůči vládě krále Jindřicha, bylo delikátní záležitostí.  

Polydore Vergil popisuje jednání hraběte Warwicka a královny Markéty na Ludvíkově 

dvoře takto:  

„Nedlouho po té (přijetí Warwicka na dvoře krále Ludvíka pozn. autora) se zde 

objevila Jindřichova manželka Markéta se svým synem Edvardem, princem waleským, hrabě 

Jasper z Pembroke a hrabě Jan z Oxfordu, kteří se k Markétě připojili o něco dříve. Po té 

zajistili otázky jejich bezpečí a způsobu vytvoření aliance dle návrhů krále Ludvíka. Za prvé 

se Warwickova dcera Anna, kterou přivezl s sebou, se zasnoubí s princem Edvardem. Za další 

hrabě (Warwick) a vévoda (Jiří z Clarence) složili přísahu, že složí zbraně do nástupu 

Jindřicha nebo Edvarda na anglický trůn. Na konec královna a princ souhlasili, že hrabě a 

vévoda budou vládnout zemi jako regenti do doby dospělosti Edvarda.“
72

 

Polydore Vergil přikládá důležitou roli usmíření královny Markéty a hraběte Warwicka 

králi Ludvíkovi a vyhýbá se druhé části závazku vyplývajícího ze zasnoubení Anny Nevillové 

a prince Edvarda - nástupnictví Jiřího z Clarence přes jeho ženu Isabelu. Kronika 

croylandského opatství tuto část nevypouští. Jiří z Clarence je tedy odsunut na vedlejší kolej, 

přesto s vyhlídkou na královský trůn v případě předčasného úmrtí královnina syna Edvarda. 

Syn královny Markéty však nebyl ještě ani plnoletý a s jeho předčasnou smrtí se nedalo 

počítat. Markéta nebyla s tímto sňatkem příliš spokojena- její syn a dědic, budoucí král Anglie 

by měl mít manželku ženu jemu rovnou, z královského rodu, ne dceru šlechtice, který ho 

dokonce okradl o jeho dědictví. Jejich manželství nebylo nikdy konzumováno, což jim mohlo 

v budoucnu posloužit jako argument k rozvodu.  

Nepřátelé Edvarda IV. se díky snahám krále Ludvíka XI. spojili do jednotného bloku. 

Jejich jediným cílem bylo znovunastolení krále Jindřicha VI., v té době internovaného v 

Toweru. Pracovali tedy usilovně na přípravách invaze do Anglie. Král Ludvík XI. poskytnul 

                                                
72 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 130 „Not long thereafter appeared Henry’s wife Margaret with his son Edward Prince of 

Wales, Earl Jasper of Pembroke, and Earl John of Oxford, who had gone over to Margaret a little earlier. After 

they had conferred of many matters concerning their common safety, they arrived at a means of formalizing their 

alliance, at the suggestion of King Louis. First of all Warwick’s daughter Anne, whom he had brought with him, 

was betrothed to Prince Edward. Then the earl and the duke promised on their oath that they would not lay down 

their arms until the throne of England was restored to Henry or to Edward. Lastly, the the queen and the prince 

agreed that the earl and the duke should be regents of the realm until Edward matured to the point he was 

capable of ruling“ 
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žoldnéře a finanční pomoc a otec královny Markéty René z Anjou se k němu připojil. 13. září 

1470 se přiblížila flotila vedená hrabětem Warwickem pobřeží k Anglie. Královna Markéta a 

její syn Edvard, princ waleský zůstali ve Francii z obavy o osobní bezpečí a vyčkávali zprávy 

o úspěchu invaze. 

Reakce na invazi se u kronikářů liší. Londýnská kronika popisuje tuto událost 

nejstručněji: „A výše řečený vévoda (Jiří z Clarence) a jeho skupina vydala prohlášení k vládě 

krále Jindřicha, v té době vězně v Toweru.“
73

 

Pohled Londýnské kroniky staví do čela povstání Jiřího z Clarence místo hraběte 

Warwicka. Vynechání zmínky hraběte Warwicka nemusí být průkazné, neboť v této kronice se 

nevěnuje dostatečná pozornost vojenským záležitostem. Zmiňuje se zde vyhlášení návratu 

krále Jindřicha na trůn. Toto prohlášení mohl vykonat bratr sesazeného krále Edvarda, čímž 

by se jen posílil dojem porážky Edvarda IV. 

Polydore Vergil se již vyjadřuje více k reakci Edvarda IV.:  

„A on (král Edvard IV.) tudíž neměl myšlenky na shromáždění vojska, s kterým by 

vzdoroval svým nepřátelům. Raději, z obav o své osobní bezpečí, se vydal v doprovodu svého 

bratra, vévody z Gloucesteru do města Lynnu, a odtud vyplul ke Karlu (III. Smělému) do 

Flander, přestože foukal velice silný vítr, a podstoupil značné nebezpečí. A jeho žena Alžběta, 

která byla těhotná v tu dobu, utekla do Westminsteru a vyhledala práva azylu, kde porodila 

syna, kterého pojmenovala Edvard.“
74

 

Polydore Vergil zdůrazňuje útěk krále Edvarda bez pokusu o boj - snaží se vzbudit 

dojem zbabělosti a obav krále Edvarda o jeho život. Nepopisuje moc podrobně, jak se hraběti 

Warwickovi podařilo získat dostatečný počet mužů, aby se Edvard cítil ohrožen. Kronika 

                                                
73 Chronicles of London, ed.:Charles Lethbridge Kingsford, M.A., St. John's College, Oxford, 1905 s. 181 „And 

the said Duke and his company made, as he cam in to the landward, his proclamacions in kyng Henryes name, 

which at that tyme was prysoner in the Tower of London.” 

 
74 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 132-133 „And so he had no thoughts for preparing an army with which to resist his 

adversaries. Rather, anxious for his personal safety, in the company of his brother Duke Richard of Gloucester 

he sought the coastal town of Lynn, and took a ready ship and sailed to Charles in Flanders, although a very 

savage wind was blowing, so that he did not to this without considerable risk. And his wife Elizabeth, who was 

pregnant at the time, fled to Westminster and shut herself up in asylum, where she gave birth to a son whom she 

named Edward.“ 
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croylandského opatství nám poskytuje detailnější popis postupu hraběte Warwicka a 

předkládá širší pohled na situaci, kdy se král Edvard rozhodl prchnout: 

„Ještě nebyl (hrabě Warwick) ani šest měsíci v exilu a pohleď! Získala prostředky a 

poklady od francouzského krále... připojili se k nim mnozí (šlechtici Anglie- stoupenci 

hraběte Warwicka a krále Jindřicha pozn. autora) zvýšili jejich síly do takového množství, že 

jednotky krále Edvarda, na než král čekal v Donecasteru, se stáhly z obav z nejistého 

výsledku bitvy ... Jan Neville, bratr hraběte Warwicka, který toho času měl titul markýze z 

Montague. Přestože přísahal věrnost králi Edvardu, když se dozvěděl o příchodu svého bratra,  

uchýlil se k zradě a zamýšlel zajmout krále s velkým množstvím mužů, kteří ho následovali... 

Rozhodl se (Edvard IV. ) upřednostnit své bezpečí a bezpečí svých stoupenců a okamžitě 

prchnout do přístavu města Bishops`s Lynn v Norfolku. Zde našel pár lodí a spolu s dvěma 

tisíci svých stoupenců se přeplavil přes moře do provincie Holland, území vévody 

burgundského.“
75

 

Kronika croylandského opatství vystihuje podrobně komplikovanou situaci Edvarda 

IV. Zmíněný Jan Neville, markýz Montague, byl králův spojenec a zároveň bratr jeho 

úhlavního nepřítele. Již jsem připomněl zásluhy tohoto muže o porážku Jindřicha Beauforta, 

třetího vévody ze Somersetu. Získal si značnou důvěru Edvarda IV., protože porazil stoupence 

krále Jindřicha. Jeho věrnost však náležela klanu Nevillů. Když jeho bratr vstoupil do Anglie 

ve prospěch krále Jindřicha, ani on se nerozpakoval podpořit svrženého krále. Kronika 

croylandského opatství zdůrazňuje jeho pokus zajmout krále dřív, než si uvědomí zradu Jana 

Nevilla. 

Podrobnosti o druhém období vlády krále Jindřicha přináší jen Polydore Vergil. Opět 

je jeho pozornost věnována základům budoucí dynastie Tudorovců. Hrabě Warwick je dle 

                                                
75 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 463 „Hardly had these men been six months in exile, when, behold! recruited by 

means of the treasures of the king of the French... joining them, increased their forces to such numbers, that the 

troops of king Edward, for which he was waiting at Doncaster, withdrew from a contest so doubtful in its results. 

… John Neville, brother of the earl of Warwick, who at this time had the title of marquis of Montague. Although 

he had swron fealty to king Edward, still, on hearing of the arrival of his brother, he had recourse to treachery 

and entered into a conspiracy, the object of which was to seize the king's person by means of the large body of 

men... he found himself compelled to consult his own safety and that of his followers by a precipitate flight to 

the port of Bishop's Lynn, in Norfolk. Here finding some ships, he caused himself and his followers, nearly two 

thousand in number, to be conveyed across the sea to Holland, a territory of the duke of Burgundy.“ 
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dohody s královnou jmenován lordem protektorem království. Král Jindřich je veden ve 

slavnostním procesí, přestože opět trpí následky své psychické choroby. Jasper Tudor, hrabě z 

Pembroke, získal zpět své pozemky ve Walesu a osvobodil svého synovce Jindřicha (budoucí 

Jindřich VII., syn Edmunda Tudora, hraběte z Richmondu). Tomu bylo tehdy pouhých deset 

let, Polydore Vergil poznamenává již je důležitou roli pro budoucnost Anglie. 

Kronika croylandského opatství dále pokračuje v popisu událostí: „Mohli jste slyšet 

mnohé osoby připisovat návrat zbožného krále Jindřicha zázraku a vidět v jeho nastolení 

Ruku Boží a pohleď! Jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží! Za šest měsíců po té, což je známý 

fakt, se již nikdo neodvážil prohlásit za stoupence toho krále.“
76

 

Takto popisuje Kronika croylandského opatství návrat krále Edvarda IV. na trůn. 

Nezabývá se vojenskými podrobnostmi a ve shodě s církevní tradicí přisuzuje rozhodné 

vítězství krále Edvarda Božímu zásahu. Polydore Vergil prezentuje jiný pohled na 

zabezpečení vojenské převahy Edvarda IV.: 

„Je pravděpodobné, že Edvard, rozumný muž, by nikdy nenapadl Anglii s tak malým 

množstvím mužů, aniž by věděl jistě, že získá podporu jiných. A je jasných důkazů, že vévoda 

z Clarence se tajně s bratrem usmířil a markýz Montague se k nim také připojil, jak později 

vyšlo najevo.“
77

 

K otázce usmíření Jiřího z Clarence s Edvarda IV. se vyjadřuje i Kronika 

croylandského opatství, která přisuzuje smírčí roli sestře krále Markétě z Yorku (manželka 

Karla III. Smělého, pozn. autora)
78

. Je jisté, že Markéta a Jiří měli k sobě velice blízko a její 

                                                
76 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 463 „You might then have heard persons innumerable ascribing this restortion of the 

most pious king Henry to a miracle, and this change to the working of the right hand of the Most High; and yet, 

behold! how incomprehensible are the judgments of God, and how inscrutable are His ways! for within six 

months after this, it is a fact well known, that there was not a person who dared own himself to have been his 

partisan.“ 

 
77 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 146 „But it seems probable that Edward, a prudent man, would never have dared come to 

England with such a small band, unless he knew for sure that he would quickly gain great assistant. And this is 

sure evidence that the Duke of Clarence had secretly reconciled with him, and that the Marquis Montague had 

likewise joined his alliance, manifest signs of which thing later came to light.“ 

78 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 
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působení mohlo mít vliv na oba královské bratry. Pozice Jiřího však slábla s posilováním 

moci hraběte Warwicka a příznivců královny Markéty. Obrácení Jiřího z Clarence však 

nebylo klíčovou událostí tažení vedoucí k bitvě u Barnetu. Větší oporu poskytoval markýz 

Montague, zkušený válečník s větším počtem mužů. Významně přispěl i nejmladší bratr krále 

Edvarda Richard z Gloucesteru. Odpojil se od Edvardova hlavního tažení a úspěšně strhával 

lokální šlechtice, jenž se obávali moci hraběte Warwicka, na Edvardovu stranu. K bitvě u 

Barnetu došlo 14. dubna. Jiří z Clarence stál po králově boku, v čestné, ale vojensky 

nedůležité pozici. Markýz Montagu A Richard z Gloucesteru zaujímali přední místa v 

organizaci bitvy.
79

 Té se účastnil i hrabě Warwick, který zde padnul. Jeho smrt rozhodla o 

výsledku bitvy.  

Nešlo však o veškeré síly stoupenců Jindřicha VI. Královna Markéta dorazila do 

Anglie se svým synem Edvardem, doprovázena klikou věrných stoupenců - Edmundem, 

čtvrtým hrabětem ze Somersetu a Janem de Vere, třináctým hrabětem z Oxfordu. Jejich 

příbuzní několikrát padli za oběť Edvardovi a jejich návrat do panství jejich předků mohla 

umožnit jen královna Markéta. Edvard již sice vstoupil do Londýna, ale jeho pozice nebyla 

ještě silná. Královna Markéta byla pro něj velkou hrozbou. Přistála již 23. března 1471 a do 

konce dubna se pohybovala po království a snažila se získat co největší síly. Edvard ji 

pronásledoval. Markéta nemohla verbovat muže a byla nucena prchat před Edvardovou 

armádou. Pronásledování skončilo u řeky Severn, kterou Markéta nemohla včas překročit.  4. 

května došlo k bitvě u vesnice Tewkesbury. V čele středního voje stál sám král Edvard, zadní 

voj vedl Richard z Gloucesteru, podporován svým spojencem Williamem, prvním baronetem 

Hastingsem. V krvavé bitvě zahynul Edmund, čtvrtý vévoda ze Somersetu
80

 a mnoho dalších 

významných stoupenců královny Markéty. Ta byla spolu s Annou Nevillovou zajata a 

odvedena do Londýna. Osud muže, který tyto dvě ženy spojoval, je sporný. Kronika 

croylandského opatství a Polydore Vergil se shodují, že byl zabit, jejich postoje se rozcházejí 

                                                                                                                                                   
Michigan Libaries, 1817, s. 464 

 

79Oman, Charles William Chadwick. The Art of war in Middle Ages, London: 1885, s. 119 

80 Úmrtí Edmunda Beauforta, čtvrtého vévody ze Somersetu mění postavení Jindřicha Tudora, hraběte 

z Richmondu. Jeho matka Markéta je dědičkou rodu Beafortů a je poslední zástupkyní dynastie Lancasterů, 

neboť její děd Jan, Beaufort, první hrabě ze Somersetu byl nemanželským synem Jana z Gauntu a Kateřiny 

Swynfordové. Aktem parlamentu byl uznán za legitimního pod podmínkou zřeknutí se nástupnictví na anglický 

trůn za sebe a své potomky. Jindřich Tudor odvozoval svůj nárok na trůn na základě práv své matky a posílil ho 

manželstvím s Alžbětouz Yorku – došlo k příslovečnému spojení dvou růží- červené lancasterské a yorské bílé 

do růže tudorovské. 
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na způsobu smrti. 

Polydore Vergil popisuje smrt prince Edvarda takto: 

„Chvíli poté princ Edvard, velmi výtečný mladý muž, byl zajat a přiveden k 

Edvardovi. Ten se ho otázal, proč vtrhnul do jeho království se zbraní v ruce. On odpověděl, 

že přišel do Anglie nárokovat zem, jenž patřila jeho otci, a jeho předkům. Edvard na to nijak 

neodpověděl a dal rukou pokyn. Byl okamžitě obstoupen Jiřím z Clarence, Richardem z 

Gloucesteru a Williamem Hastingsem a krutě ho zabili. Jeho tělo pohřbili společně s ostatními 

popravenými poblíž benediktinského opatství.“
81

 

Volba vrahů prince Edvarda je zajímavá a koresponduje s myšlenkou kroniky 

Polydora Vergila - všichni vrazi byli zabiti, tedy dostalo se jim spravedlivé odplaty, což sám 

Vergil dodává. Navíc Jiří a William byli dle Polydora Vergila zabiti z popudu Richarda z 

Gloucesteru, kterého pak porazil v bitvě na boshwortském poli Jindřich VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 148 „A little later Prince Edward, a very excellent young man, was taken to meet Edward, 

and was asked why he had dared invade his kingdom and trouble it with arms. He had the presence of mind to 

reply he had come to claim his ancestral realm. Edward made no response this, he only waved the lad away, and 

immediately those who stood around him (these were Dukes George of Clarence, Richard of Gloucester, and 

William Hastings) cruelly butchered him. His body, together with those of the others who had been executed, 

was buried in a nearby Benedictine abbey.“ 
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7. Pád Jiřího z Clarence a vzestup Richarda z Gloucesteru 

 

 

 

Během bitvy u Tewkesbury došlo k útoku na Londýn. V čele tohoto útoku stál Tomáš, 

vikomt z Fauconbergu
82

, známý jako Levoboček z Fauconbergu. Tomáš byl nemanželský syn 

Williama Nevilla, prvního hraběte z Kentu. Tomáš byl pověřen královnou Markétou, aby 

hlídal kanál La Manche a nedovolil proplout nepřátelským lodím. Nebyl schopen zastavit 

krále Edvarda, když se vracel do Anglie. Po porážce hraběte Warwicka ztratil důvěru v 

schopnosti vojska královny Markéty. Připravil vlastní plán nájezdu na Londýn, kde se chtěl 

obohatit a utéct, dřív než se kdokoli vrátí z bitvy u Tewkesbury. 

Londýnská kronika obsahuje svědectví tohoto nájezdu:  

„A v této době povstal někdo, jménem Bastard z Fawconbridge, sebral velké množství 

lidu z Kentu, Esexu a jeho vlastních námořníků a přijel do Londýna a vylodil se na poli 

svatého Jiří. Vyslal kapitána za starostou, aby mu dovolil projít s jeho muži městem a 

směřovat k Tewkesbury se slibem nezdržovat se. Přístup mu však byl odepřen. Pokusil se tedy 

vstoupit do města násilím a zaútočil na mnohé brány, zejména na Biskupskou bránu, při čemž 

zakládal požáry. Ale město na ně vpustilo vlastní obránce a mnohé nepřátele pobili u bran. 

Útočníci se obrátili na útěk a měšťané Londýna je pronásledovali a mnohé z nich zajali. Takto 

byli zahnáni až na lodě, ze kterých zabili či zranili mnohé obránce, a takto unikli. A ještě 

tohoto roku byl Fawconbridge zajat v Southhamptonu a byl stať. A jeho hlava byla přinesena 

do Londýna a byla naražena na kůl u brány.“
83

 

                                                
82 Pro jeho vikomství sloužilo i označení Falconberg nebo Falconbridge 

83 Chronicles of London, ed.:Charles Lethbridge Kingsford, M.A., St. John's College, Oxford, 1905 s. 185 „And 

abowte this season was one, whiche was namyd the Bastard of ffawconbrige, that Reised a greate people of Kent 

and of Shipmen ; and to theym drewe moche people of we Essex, and so came vnto London, and mustered in 

Seint Georgis felde. And the Capytayne sent to the Mayr that he myght with his people come thrugh the Cite, 

promysing not to tary but to passe thrugh the Cite and soo toward Tewkysbury to haue ayded Quene Margaret 

Comons of the Cite he cowde haue no licence. Wherfore he sette the Cite aboute with his people at every gate 

and by water in lykewyse, and specially at Allgate and Bysshoppis gate, where they set howsis a fyre ; but the 

Cite Issued owte vpon theym and slewe many of theym at these forsaid Gates ; and anoon they fled, and the 
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Polydore Vergil také odsuzuje chování bývalého spojence královny Markéty takto: 

„(Bastrad z Fauconbergu) byl té doby admirál hraběte z Warwicku, a bylo mu svěřeno 

chránit prostor mezi Calais a Doverem, aby nikdo z Edvardových stoupenců nemohl přeplout 

beztrestně. Stal se tak zchudlým, a nepřátelským stejně k příteli i nepříteli, spustil se plně do 

otevřeného pirátství. … kdyby Falconbridge zaútočil v ten samý čas (myšleno zapojil se do 

útoku u Tewkesbury, pozn. autora) byl by Edvard za těchto okolností nucen znovu utéct, čímž 

by se stal zbabělým poraženým.“
84

 

Kronika croylandského opatství vnáší nový, ostatními zdroji opominutý prvek - účast 

Antonína Woodvilla, královnina nejstaršího bratra: 

„Bůh odmítl, aby tak věhlasné město, hlava království Anglie, bylo vydáno do rukou 

takových bídáků a bylo jimi rabováno. Vložil Londýňanům do srdcí odvahu, což je vedlo k 

odporu nepřátelům v den bitvy. Přitom získali náhlou a nečekanou pomoc, kterou zajistil 

Antonín, hrabě Rivers z londýnského Toweru.“
85

 

Útok levobočka z Fauconbergu nepatří mezi převratné události počátku druhého 

období vlády Edvarda IV., ale umožňuje zajímavý pohled na interpretaci sledovaných kronik. 

Londýnská kronika, která přirozeně sleduje dění v hlavním městě, zaměřuje svoji pozornost 

                                                                                                                                                   
Citizenis folowed the Chase and slew of theym many ; and many of theym were takyn prisoners, and the Bastard 

was dryven to blak walle to his Shippis, where he w' his Gunnys slew and mayned some men, but that nyght he 

fled. And in thende of the same yere he was taken at Sowthehampton, and beheded ; and his heed sent to 

London, and set vpon the Brygge.“ 

 

84 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 153 „For he had been the Earl of Warwick’s sometime admiral, charged with protecting the 

passage between Calais and Dover so that none of Edward’s followers could cross with impunity. After he 

become impoverished, and hostile to friend and foe alike, he began to indulge in open piracy. … if Falconbridge 

had attacked at the same time, under all of these circumstances Edward would have been placed under the 

necessity of fleeing once more or making a shameful surrender.“ 

 

85 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 466 „God, however, being unwilling that a city so renowned, and the capital of the 

whole kingdom of England, should be delivered into the hands of such wretches, to be plundered by them, gave 

to the Londoners stout hearts, which prompted them to offer resistance on the day of the battle. This they were 

especially aided in doing by a sudden and unexpected sally, which was made by Antony, earl Rivers, from the 

Tower of London.“ 
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na tento útok. Díky ní máme podrobný věcný popis situace. Zdůrazňuje především úlohu 

měšťanů a starosty. Polydore Vergil se nezaobírá detaily útoku, ale vyjadřuje svůj nesouhlas 

se zběhnutím Tomáše z Fauconbergu a srovnává důležitost jemu svěřeného úkolu s jeho 

egoistickým útokem na Londýn. Zde se jen snaží obohatit ve svůj prospěch, místo aby 

okamžitě vyrazil na pomoc armádě královny Markéty a dodal jí, dle Polydora Vergila, 

dostatečnou sílu mužů k zvrácení bitvy v její prospěch. Kronika croylandského opatství 

začíná klasickým schématem Božího zásahu, odpovídající monastickému provedení kroniky. 

To samo o sobě není vůbec pozoruhodné, naopak zmínění role bratra královny Alžběty, 

Antonína Woodvilla naznačuje sympatie k Edvardově způsobu vlády - prosazení příbuzných 

královny Alžběty do předních pozic. Do jaké míry sehrál v obraně Londýna velkou roli, není 

příliš jasné. Vynechání jeho pomoci v Londýnské kronice se dá vysvětlit snahou zdůraznit 

zásluhy měšťanů - jejich participace je nesporná, vynechání zmínky o pomoci z Toweru 

nemusí mít pro autora kroniky zásadní význam. Polydore Vergil se zmínkám o příbuzných 

královny Alžběty snaží vyhýbat. Jejich nízký původ a neobvykle intenzivní „ždímání“ 

královské přízně jim nikdy moc sympatií nezískalo. Polydore Vergil nezdůrazňuje královniny 

méně vhodné charakterové rysy, neboť její nejstarší dcera se stane manželkou Jindřicha VII. 

Druhá polovina vlády Edvarda IV. trvá od jeho vítězství v bitvě u Tewkesbury 1471 až 

do jeho smrti v roce 1483. Edvard IV. byl do této doby nucen neúnavně bojovat se stoupenci 

svého předchůdce Jindřicha VI. Jeho syn Edvard, princ waleský byl zabit, jeho královna 

Markéta odvedena do Londýna, bez jediné šance zvrátit situaci. V této době dochází k smrti 

Jindřicha VI. K jeho smrti praví Kronika croylandského opatství toto: 

„Chtěl bych přejít v tichosti, že v tuto dobu byl nalezen král Jindřich mrtev v 

londýnském Toweru. Nechť Bůh ušetří a dá čas k pokání komukoli, kdo se opovážil rouhačky 

vztáhnout ruce na Pánem vyvoleného! Ten, kdo toto způsobil, si zaslouženě vydobyl označení 

tyrana, zatímco ten, kdo toto vytrpěl, si získal označení světce.“
86

 

Kronika croylandského opatství sice neoznačuje viníka smrti krále Jindřicha, ale 

nepočítá ani s alternativou přirozené smrti. Zájem Edvarda IV. na smrti krále Jindřicha je 

                                                
86 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 470 „I would pass over in silence the fact that at this period king Henry was found 

dead in the Tower of London; may God spare and grant time for repentance to the person, whoever he was, who 

thus dared lay sacrilegious hands upon the Lord's annointed! Hence it is that he who prepetrated this has justly 

earned the title of tyrant, while he who thus suffered had gained that of a glorious Martyr.“ 
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zjevný, ale situaci měl plně pod kontrolou. Zlikvidoval většinu jeho přívrženců, a Jindřich 

nebyl schopen organizovat odpor sám. Polydore Vergil již takto opatrný není: 

„Edvard, když se zmocnil království svým způsobem, se vydal na jih do Kentu, aby se 

již žádné povstání neopakovalo. Kent byl místem posledního povstání, a proto se jim Edvard 

pomstil za jejich pobuřování. Aby každý muž viděl dosažení míru, nechal v Toweru zabít 

Jindřicha VI., kterého zbavil trůnu. Dodnes přetrvává pověst, že vévoda Richard z 

Gloucesteru ho zabil mečem, aby svého bratra osvobodil od strachu z nepřátel. Ale ať tohoto 

zbožného krále zabil kdokoli, je jasné, že vrah a muži zodpovědní za jeho smrt byli potrestáni. 

Když již neměli nepřátele, na nichž by si vybili svoji divokost, obrátili svou krutost jeden na 

druhého a potřísnili své ruce krví vlastního rodu.“
87

 

Polydore Vergil jasně obviňuje krále Edvarda a jeho bratra Richarda za smrt krále 

Jindřicha VI. Svou verzi přizpůsobuje situaci a veškerou vinu přisuzuje poslednímu žijícímu 

členu královské rodiny Richardovi z Gloucesteru. Spojuje vinu za vraždu krále s pozdějším 

sporem mezi Edvardem a jeho bratrem Jiřím, vévodou z Clarence. Tento spor vyústí v 

popravu Jiřího z Clarence. 

Napětí mezi králem Edvardem IV. a jeho dvěma bratry se začalo zvyšovat již krátce po 

jeho návratu na trůn. Spor se týkal velkého dědictví po hraběti Warwickovi. Jiří, vévoda z 

Clarence, odpíral právo na dědictví vdově po hraběti Warwickovi Anně Nevillové, dceři 

Jindřicha Beauchampa, třináctého hraběte z Warwicku. Právě díky Anně Beauchampové 

získal mladý králotvůrce značné bohatství, které mu umožnilo sehrát klíčovou roli během 

válek růží. Jeho vdova neměla po zásahu Jiřího z Clarence žádný příjem. Zábor majetků 

vysvětloval ochranou dědických zájmů své manželky Isabely, dcery výše zmíněného 

                                                
87 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 153 

 „Edward, having pacified his kingdom in this way, so that no more new uprisings would occur, spent a 

few days in traveling through Kent, because that was the scene of the latest uprising, and took harsh revenge on 

them for having created that sedition. This done, so that it might appear to every man that peace had been 

achieved, and so everything might be freed of fear of his enemies, Henry VI, deposed a little earlier, was put to 

death in the Tower. A persistent rumor has it that Duke Richard of Gloucester killed him with a sword to free his 

brother of all fear from his enemies. But whoever was the murderer of this most pious man, it is quite clear that 

both the murder and the men responsibile were adequately punished. For afterwards, when they had no enemies 

on whom to vent and slake their savagery, they exercised their cruelty on each other and polluted their hands 

with their own blood.“ 
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hraběcího páru. Malý problém mu způsobovala mladší sestra Isabely Anna Nevillová, neboť 

měla nárok na část dědictví pro zajištění svého věna. Patnáctiletá Anna ztratila po bitvě u 

Tewkesbury svého snoubence Edvarda, prince z walesu. Díky nároku na dědictví po svém otci 

patřila k nejžádanějším dívkám v Anglii. O její ruku se ucházel i Richard, vévoda z 

Gloucesteru. Podrobný popis dramatických událostí okolo námluv a svatby Anny Nevillové 

zaznamenala Kronika croylandského opatství: 

„Vztah mezi oběma královými bratry bylo těžké určit. Syn krále Jindřicha, za kterého 

se lady Anna, nejmladší dcera hraběte Warwicka, vdala, byl zabit v bitvě u Tewkesbury. 

Richard, vévoda z Gloucesteru si ji vybral za manželku. Jeho bratr, vévoda z Clarence s tímto 

sňatkem nesouhlasil, jelikož se oženil s nejstarší dcerou téhož hraběte a činil si nárok nacelé 

dědictví, na základě práva jeho ženy Isabely. Proto před Richardem lady Annu ukryl. Vévoda 

z Glouchesteru lady Annu objevil v Londýně, převlečenou za kuchařku; odvedl ji odtud a 

svěřil ji do péče kostela sv. Martina. Mezi oběma bratry nastala prudká debata a požadovali, 

aby je král rozsoudit. Nakonec jejich nejmilostivější bratr, král Edward, se obával, aby rozkol 

mezi bratry tak vysokého rodu neovlivnil královské záležitosti a vztah k Francii. Proto se 

rozhodl usmířit své bratry za následujících podmínek: Richard, vévoda z Gloucesteru si 

vezme Annu Nevillovou a dostane takové množství hraběcí půdy, na jakém se usnese komise 

rozhodčích. Zbytek zůstane v rukou vévody z Clarence. V důsledku tohoto rozhodnutí 

nezbylo z dědictví prakticky nic pro právoplatnou dědičku, Lady Warwickovou (vdovu po 

zesnulém hraběti Warwickovi pozn. autora).“
88

 

                                                
88 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convsnt garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 469-470 „Term between the two brothers of the king, already mentioned and which 

were with difficulty quieted. After, as already stated, the son of king Henry, to whom the lady Anne, the 

youngest daughter of the earl of Warwick, had been married, was slain at the battle of Tewkesbury, Richard, 

duke of Gloucester, sought the said Anne in marriage. This proposal, however, did not suit the views of his 

brother, the duke of Clarence, who had previously married the eldest daughter of the same earl. Such being the 

case, he caused the damsel to be concealed, in order that it might not be known by his brother where she was; as 

he was afraid of a division of the earl's property, which he wished to come to himself alone in right of his wife, 

and not to be obliged to share it with any other person. Still however, the craftiness of the duke of Gloucester, so 

far prevailed, that he discovered the young lady in the city of London disguised in the habit of a cookmaid; upon 

which he had her removed to the sanctuary of St. Martin's. In consequence of this, such violent discussion arose 

between the brothers, and so many arguments were, with the greatest acuteness, put forth on either side, in the 

king's presence, who sat in judgment in the council-chamber, that all present, and the lawyers even, were quite 

surprised that these princes should find arguments in such abundance by means of which to support their 

respective causes. In fact, these three brothers, the king and the two dukes, were possessed of such surpassing 
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Díky osobní přítomnosti autora Kroniky croylandského opatství u královského dvora 

je k dispozici podrobný popis situace. Kronika vykresluje Richarda jako galantního rytíře, 

který si neunese nevěstu rovnou do postele, ale svěří jí do svatby do azylu kostela. Nárokům 

Clarence vyšel vstříc a ustoupil více majetku - hrabství Warwick, Salisbury. Richard také 

zajistil svou tchýni, vdovu po hraběti Warwickovi. Daroval jí z výnosu vlastních statků 

doživotní penzi a hrad Middleham, kde vyrůstal sám Richard i Anna Nevillová.
89

 Požádal 

papeže o dispenz
90

, ale oženil se bez jeho udělení. Richard s Annou se odebrali na hrad 

Middleham, kde spolu s tchýní spokojeně žili. Vstoupili do religiózního bratrstva Panny 

Marie a vedli spořádaný rodinný život, není dochovaná žádná zmínka o nevěře obou 

partnerů.
91

 Rok po svatbě (1473) se jim narodil syn Edward z Middlehamu, zemřel však na 

záhadnou nemoc v roce 1484 v nedožitých jedenácti letech. 

Kronika Polydora Vergila se konfliktu o ruku Anny Nevillové nevěnuje, i když šlo o 

největší majetkový spor v Anglii té doby. 

Po ustálení svého panování obrátil Edvard pozornost vůči tradičnímu rivalu Anglie 

Francii. Král Ludvík XI. po celou dobu své vlády obratně podporoval nepřátele Edvarda IV. a 

využíval destabilizace Anglie k vlastnímu prospěchu. Edvard udržoval spojenectví s Karlem 

Smělým, vévodou burgundským, v jehož zájmu bylo zkomplikovat situaci Ludvíku XI., který 

na něj vyvíjel značný tlak při konsolidaci vlády ve Francii. Pro jeho plán invaze do Francie 

byl burgundský vévoda klíčovým spojencem. Edvard s chutí využil plánu války s Francií jako 

                                                                                                                                                   
talents that, if they had been able to live without dissensions, such a threefold cord could never have been broken 

without the utmost difficulty. At last, their most loving brother, king Edward, agreed to act as mediator between 

them; and in order that the discord between princes of such high rank might not cause any hindrance to the 

carrying out of his royal intentions in relation to the affairs of France, the whole misunderstanding was at last set 

at rest, upon the following terms: the marriage of the duke of Gloucester with Anne before-named was to take 

place, and he was to have such and so much of the earl's lands as should be agreed upon between them through 

the mediation of arbitrators; while all the rest were to remain in the possession of the duke of Clarence. The 

consequence was, that little or nothing was left at the disposal of the real lady and heiress, the countess of 

Warwick, to whom the whole of her life the most noble inheritance of the Warwicks and the Despensers properly 

belonged.” 

 

89 Kendall, Paul Murray. Richard the Third, New York: W.W. Norton & Company, 1956,  s. 126-128 

90 Richardova matka, vévodkyně Cecily byla sestrou Annina dědečka, Richarda Nevilla, hraběte Salisburyho.  

91 Richard se otevřeně hlásil ke dvěma levobočkům. Identita jejich matek není známa, ale obě děti se narodily 

před sňatkem Richarda a Anny Nevillové. Šlo o Jana z Gloucesteru, který po nástupu svého otce zstával funkci 

kapitána Calais. Druhý nelegitimní potomek Richarda byla dcera, Kateřina Plantagenetová. Ta si vzala Herberta, 

hraběte z Huntingdonu 
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záminky k vypsání nových daní. Potřeboval k tomu souhlas parlamentu, kde ambice porazit 

odvěkého nepřítele Anglie vždy nacházela podporu. Tuto aktivitu krále popisuje Kronika 

croylandského opatství: 

„Král prosazoval u šlechticů i prostého lidu myšlenku války s Francií; k prosazení 

tohoto cíle pronášel mnohé proslovy, jak veřejné, tak soukromé povahy, obzvláště ve 

prospěch vévody burgundského. Výsledek byl, že všichni aplaudovali královým záměrům a 

jeho plány zahrnovali chválou“
92

 

Edvardovi se podařilo shromáždit značné množství prostředků. Svolal parlament, 

který se usnesl na anulaci majetků udělených za krátké vlády Jindřicha a Markéty. Získal zpět 

do vlastních rukou mnohé statky, některé i z rukou vlastních přívrženců. Jiří z Clarence přišel 

po uzákonění tohoto výnosu o panství Tutbury
93

, což vyvolalo jeho značnou nelibost. Edvard 

se dále aktivně zapojil do správy korunních statků a výnos z nich investoval do soukromých 

obchodních transakcí. Pro další navýšení prostředků na chystanou výpravu do Francie 

prosazoval Edvard velice nepopulární dobrovolné dary od předních osobností jak 

šlechtických, tak měšťanských kruhů. Prezentoval tyto dary tak, aby přispění na výpravu proti 

Francii bylo záležitostí prestiže. Každý, kdo chtěl vzorně reprezentovat, byl nucen dávat 

nemalé částky králi darem. Polydore Vergil upozorňuje na nepopulární opatření: 

„Instruoval své výběrčí daní, aby při výběru u bohatých poddaných apelovali na jejich 

loajalitu, dobrou vůli a přátelský vztah ke králi. Jeho snažení bylo tak úspěšné, že mnozí 

souhlasili se zpětným odevzdáním darů, které již od krále přijali. Jiní byli obavou z ostudy 

nebo dokonce strachem z královy moci donuceni prokázat králi svou oddanost a pomoci mu s 

financováním války.“
94

 

                                                
92 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 463 „King was to encourage the nobles and people to engage in the war aganist 

France; in the promotion of which object, many speeches of remarkable eloquence were made in Parliament, 

both of a public and private nature, especially on behalf of the duke of Burgundy. The result was, that all 

applauded the king's intentions, and bestowed the highest praises on his proposed plans“ 

 
93 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 479 

 

94 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 159 „He instructed his money-men to fetch in the wealthier of his subjects and ask them in 
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Edvard IV. započal svou výpravu 4. července 1475 vyloděním se v Calais. Byl 

podpořen jednotkami Karla Smělého, který s Edvardem předchozího roku uzavřel alianci s 

cílem oslabení Ludvíka XI. Již od poloviny července probíhala diplomatická jednání, kterým 

nepředcházel žádný konflikt armád. Tato jednání vyústila v mírovou dohodu u Picquigny 29. 

srpna 1475, kterou se Anglie zavázala stáhnout svoje jednotky z Francie, uzavřít příměří do 

roku 1482 za vyplacení značné sumy a příslibu pravidelné platby po dobu příměří. Dále bylo 

dohodnuto zasnoubení nejstarší dcery Edvarda IV. Alžběty s dauphinem Karlem, synem 

Ludvíka XI. 

Edvard získal ze svého tažení značné odškodnění a pravidelný příjem, aniž by ztratil 

své jednotky. Byl to pro něj jednoznačně diplomatický úspěch, a zajistil pro svoji nejstarší 

dceru vhodného manžela. Zbýval však ještě jeden problém, který se nepodařilo vyřešit k 

Edvardově spokojenosti- otázka vydání Jindřicha Tudora, hraběte z Richmondu, kterému 

poskytoval ochranu bretaňský vévoda František. K otázce vydání budoucího anglického krále 

Jindřicha VII. se vyjadřuje pouze Polydore Vergil: 

„Dokud žil mladý hrabě Jindřich z Richmondu, jediný potomek linie Jindřicha VI., ho 

musel (Edvard IV.) považovat za hrozbu a byl jediným kazem na jeho štěstí. A proto se 

rozhodl jednat s vévodou Františkem Bretaňským a snažil se ho prosbami, sliby a dary 

přesvědčit k jeho vydání, doufaje, že přesvědčí vévodu a dovolí se mu zbavit poslední hrozby 

potomků krále Jindřicha VI.“
95

 

Právě osoba Jindřicha, hraběte z Richmondu byla předmětem dlouhých jednání mezi 

Anglií, Bretaní a Francií. K jeho vydání nikdy nedošlo, díky vzájemné nedůvěře všech 

zúčastněných stran. Navíc se Ludvík XI. nechtěl vzdát alternativy na možný zásah do sporů o 

anglický trůn. 

                                                                                                                                                   
the name of their loyalty, good will and friendly disposition towards the king that they would consent to furnish 

some money for the cost of the war. Not to make a long story of it, his artifice was so successful that some were 

moved by the recollection of benefits received, others by their sense of shame, and yet others by fear, as each 

man strove to demonstrate his zeal with his resources, and helped the king with his money.“ 

 
95 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 164 „Nevertheless, while the young Earl Henry of Richmond, the sole survivor of Henry 

VI’s bloodline, was still alive, he calculated this was greatly to his disadvantage, the sole remaining thing that 

troubled his happiness, so he would exist in something like constant fear. And so he decided to solicit Duke 

Francis of Britanny once more with presents, promises, and prayers to hand him over, for he hoped the duke 

would do more to satisfy his wishes now that he had all but destroyed the faction of Henry VI.” 
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Smrt Karla Smělého v roce 1477 značně ovlivnila nejen Edvardovu zahraniční 

politiku, ale způsobila mu značné problémy ve vlastní rodině. Vdovou po Karlu Smělém byla 

Markéta z Yorku, sestra Edvarda. Kronika croylandského opatství popisuje její postup při 

vyhledávání manžela pro svou nevlastní dceru Marii, dědičku burgundskou: 

„Po smrti Karla se jeho vdova, vévodkyně Markéta, jejíž přízeň byla soustředěna na 

jejího bratra Clarence více, než na kohokoli jiného z jejich rodu, vložila veškerý svou snahu k 

zasnoubení (své nevlastní dcery Marie) s řečeným Clarencem, jehož žena nedávno zemřela. 

To nevděčný bratr (Jiří z Clarence) tak aktivně zvažoval, že popudil krále. Snažil se (Edvard) 

tomuto sňatku zabránit všemi možnými způsoby. Vynaložil všechen svůj vliv na to, aby byla 

dědička zasnoubena s Maxmiliánem, synem císaře (Friedricha III.).“
96

 

Edvard zakázal Jiřímu z Clarence ucházet se o ruku Marie Burgundské. Jiří z Clarence 

se aktivně postavil proti vůli svého královského bratra a přes jeho výslovný zákaz pokračoval 

v jednání o sňatku.
97

 Je tu opět patrná jeho snaha získat na Edvardovi nezávislé postavení, 

které sňatkem s dědičkou suverénního vévodství může získat. Jiřího z Clarence také lákalo 

značné bohatství burgundského vévodství, díky němuž by získal dostatečné finanční 

prostředky, a nepotřeboval by již statky, které mu mohl Edvard kdykoli odejmout. Jeho postoj 

naznačuje značné sebevědomí, pojetí sama sebe za Edvardovi rovného. I po nevydařených 

námluvách postupuje značně ostře a osobuje si výkon práv náležících pouze králově osobě. 

I Polydore Vergil potvrzuje námluvy Marie Burgundské jako možný důvod 

Clarencova pádu. Přesto se od tohoto názoru distancuje a shledává popravu Jiřího z Clarence 

za neoprávněnou. Přidává pak dále legendu, která získá nesmrtelné zpracování v díle 

tudorského dramatika Williama Shakespeara: 

                                                
96 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 463 „After the death of Charles, his widow, the duchess, lady Margaret, whose 

affections were fixed on her brother Clarence beyond any of the rest of her kindred, exerted all her strength and 

energies that Mary, the only daughter and heir of the said duke Charles deceased, might be united in marriage 

with that duke, whose wife had recently died. So great a contemplated exaltation as this, however, of his 

ungrateful brother, displeased the king. He consequently threw all possible impediments in the way, in order that 

the match before-mentioned might not be carried into effect, and exerted all his influence that the heiress might 

be given in marriage to Maxmillian, son of the emperor(Friedrich III.); which was afterwards effected“ 

 
97 Králi je vyhrazeno právo schvalovat sňatky členů své rodiny- jim jsou svěřeny klíčové statky, které po jejich 

smrti přejdou na korunu. Král má z tohoto důvodu právo regulovat nároky příbuzenstva na tyto klíčové pozice. 
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„A náhle se rozhodnul zajmout a popravit svého bratra, vévodu Jiřího z Clarence, 

který byl zabit, jak mnozí praví, v sudu s krétským vínem. Přestože jsem vyslýchal mnohé 

muže, kteří zasedali v té době v královské radě, nebyl jsem schopen najít jinou příčinu jeho 

popravy. V té době vznikla zvěst, že byl Jiří napaden kvůli předpovědi ohrožení Edvardovy 

vlády, způsobené mužem, jehož jméno začíná na G (Jiří = George). Ďáblové rádi ovládají 

mysl prostých lidí, kteří nalézají potěchu v těchto báchorkách. Proto mnozí tvrdí, že 

předpověď byla pravdivá, neboť po Edvardovi na jeho trůn nastoupil Gloucester. Ale mnozí 

uvádí jinou záminku pro jeho smrt. V té době se objevila starodávná nenávist mezi bratry. Jiří, 

který ztratil svou manželku, se ucházel o ruku Marie, jediné dcery vévody Karla 

Burgundského, díky vlivu své sestry Markéty. Edvard záviděl bratrovi jeho štěstí a překazil 

jejich námluvy. Jejich vzájemná rivalita se obnovila a jistý sluha vévody byl obviněn z 

čarodějnictví a popraven. Když se vévoda nedokázal zadržet a vehementně proti tomuto 

skutku protestoval, král, obtěžován jeho stížností ho uvěznil a krátce na to, oprávněně či 

neoprávněně, ho nechal odsoudit za zradu a popravit.“
98

 

Polydore Vergil se netají tím, že opakuje pověsti, které v jeho době obíhaly. Jasně však 

připisuje vinu za smrt Jiřího z Clarence na Edvarda, který závidí svému bratru jeho štěstí, a 

Richarda, který je nepřímo označován za šiřitele těchto pomluv. Kronika croylandského 

opatství udává za důvod obvinění Jiřího z Clarence jeho zásah do vyšetřování vdovy po 

Richardu Beauchampovi, která byla obviněna z cizoložství, úkladné vraždy svého manžela a 

čarodějnictví. Jiří z Clarence v doprovodu učeného minority Williama Goddarda prohlásil 

                                                
98 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by John 

Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, Stanford, 

California, USA, s. 167-168 „For he suddenly commanded the arrest and execution of his brother Duke George 

of Clarence, who was put to death, as they say, in a barrel of Cretan wine, setting the worst example inhuman 

memory. Although I have interrogated many men who were members of the Privy Council at that time, I have 

nothing certain to report about the reason for his death. At the time a rumor circulated that he attacked George 

because he was frightened by a soothsayer’s prediction that after him would reign a man whose name began with 

the letter G. Because devils are wont to play their pranks to inveigle the minds of folk who delight in such 

illusions, they said that this prediction was not untrue, since after Edward the Duke of Gloucester occupied the 

throne. But others give a different reason for this death, which was as follows. At that time the ancient hatred 

between these brothers (nothing stronger) manifested itself, because the duke, who had lost his wife, sought the 

hand of Mary, the only daughter of Duke Charles of Burgundy, by the operation of his sister Margaret. Edward 

begrudged his brother his happiness, and obstructed that affinity. Then, when their rivalry had renewed, a certain 

servant of the duke was condemned for sorcery and executed. When the duke could not restrain himself from 

vehemently protesting that deed, the king, irate at his complaint, jailed the duke and soon thereafter, rightly or 

wrongly, had him killed after he had been condemned for treason.“ 
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obviněnou za nevinou u královského soudu a bez vědomí krále ji nechal propustit na 

svobodu.
99

 Právo rozsudku v této hrdelní záležitosti náleželo králi, Jiří ho však záměrně 

obešel a prosadil svou vůli na úkor královského majestátu. Kronika croylandského opatství 

dokonce přináší detaily z procesu před parlamentem: 

„Vévoda všechna obvinění proti své osobě odmítl a vyzval krále, aby mu udělil 

slyšení, kde obhájil svou věc. Nač však mnoho slov? Parlamentu byly sděleny všechny názory 

a informace, tak jak byly proneseny. Parlament vynesl rozsudek ústy Jindřicha, vévody z 

Buckinghamu, který byl jmenován konstáblem anglického království pro tuto příležitost. 

Sněmovna reprezentantů i komora lordů požadovala vykonání rozsudku, proto proběhla 

poprava (ať byla jakákoli) v londýnském Toweru, léta páně 1478, v 18. roce vlády krále 

Edvarda.“
100

 

Kronika croylandského opatství zdůrazňuje formální stránku soudu a popravy Jiřího z 

Clarence. Zdůrazněním porušení královských práv ospravedlňuje Edvardův postup. Soud před 

parlamentem a ne při soukromém slyšení naznačuje, že Edvard chtěl získat nezávislé 

odsouzení činů svého bratra.  

Zajímavý fakt, který Kronika croylandského opatství odhaluje, je fakt dočasného 

jmenování Jindřicha, druhého vévody z Buckinghamu do funkce Konstábla anglického 

království.
101

 Tuto funkci zastával Richard, vévoda z Gloucesteru. Jeho stažení z funkce může 

                                                

99
Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 479-81 

100 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 479-81 “The duke met all the charges made against him with a denial, and offered, if 

he could only obtain a hearing, to defend his cause with his own hand. But why delay in using many words? 

Parliament, being of opinion that the informations which they had heard were established, passed sentence upon 

him of condemnation, the same being pronounced by the mouth of Henry, duke of Buckingham, who was 

appointed Seneschal of England for the occasion. After this, execution was delayed for a considerable time; until 

the Speaker of the Commons, coming to the upper house with his fellows, made a fresh request that the matter 

might be brought to a conclusion. In consequence of this, in a few days after, the execution, whatever its nature 

may have been, took place (and would that it had ended these troubles!) in the Tower of London, it being the 

year of our Lord, 1478, and the eighteenth of the reign of king Edward.” 

 
101 Konstábl anglického království vynáší jménem krále výnosy hrdelní spravedlnosti. 
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znamenat jak nesouhlas s postupem Edvarda, tak jen prostou formální záležitost- aby nebyl 

nucen vynést hrdelní rozsudek bratr nad bratrem. Při soudním procesu padla zmínka o zradě 

Jiřího s hrabětem Warwickem a jeho neposlušnost v jednání o ruku Marie Burgundské.  
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8. Edvardova poslední léta a smrt 

 

 

 

 

Na sklonku Edvardovy vlády došlo ke konfliktu na severní hranici jeho království. Na 

severu držel rozsáhlé pozemky zbývající králův bratr Richard, vévoda z Gloucesteru, který po 

smrti Jiřího z Clarence získal část dědictví po svém bratru na základě dědických práv své 

manželky Anny Nevillové. Richard získal značnou autonomii, navíc držel vysoké armádní 

posty - byl lordem admirálem anglického království a vrchním poručíkem severních marek 

království. Jeho hlavní povinností bylo udržovat pořádek v odlehlé části království a udržovat 

neustálý dohled na pohraniční pevnosti. V tomto úkolu získal spojence - Jindřicha Percyho, 

čtvrtého hraběte z Northumberlandu. Jindřich Percy se vrátil do svého hrabství, které mu 

Edvard odejmul ve prospěch Jiřího Nevilla, prvního markýze Montagua. Richard prosadil u 

dvora jeho jmenování do funkce správce pohraničních pevností.
102

 

Edvard IV. se snažil zabezpečit si severní hranici zasnoubením své dcery Cecily s 

nejstarším synem Jakuba III., budoucím Jakubem IV. K jejich zasnoubení a uzavření 

spojenecké smlouvy mezi Skotskem a Anglií došlo v roce 1474. Ludvík XI. Jedná s Jakubem 

III. o napadení Anglie a zrušení zasnoubení jeho dědice. Poskytne skotskému králi dostatečné 

finanční prostředky k uskutečnění invaze. Cílem Ludvíka XI. bylo nabourání spojenectví 

Anglie a Skotska a využít komplikací na severu Anglie k omezení možností zásahů Edvarda 

IV. do svých zájmů na kontinentě.  Polydore Vergil popisuje eskalaci sporů Anglie a Skotska v 

roce 1480 takto: 

„A skotský král, neustálý a spolehlivý spojenec Francouzů, se rozhodl činit, co se mu 

zlíbí, neboť král Ludvík neplnil své závazky (mírová smlouva u Picquigny). Proto porušil 

příměří a náhle napadl území Anglie. Edvard se rozhodl vést s ním válku, přestože ho tato 

situace značně obtěžovala.“
103

 

                                                
102 Ross, Charles. Edward IV., New Haven; London: Yale University Press, 1997, s. 199 

103 . Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by 

John Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, 
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Kronika croylandského opatství informuje podrobněji o tažení do Skotska, probíhající 

v letech 1480-1482: 

„Edvardem byla vyhlášena strašlivě ničivá válka proti Skotům, a vedení celé výpravy 

bylo svěřeno Richardovi, vévodovi z Gloucesteru, královu bratru. Je jasně prokázáno, že v 

průběhu této výpravy bylo zbytečně vyplýtváno značné množství peněz svěřených 

(Richardovi z Gloucesteru) z královy dobročinnosti. Bez odporu vpochodoval až do 

Edinburghu s celou svou armádou, a opustil toto bohaté město nedotčené. Načež se vrátil do 

hradu Berwicku, který mezitím padl do rukou Skotů na počátku tažení a za cenu značného 

krveprolití ho znovu získal do držení Angličanů. Nevím, zda mám výsledek nazývat ztrátou 

nebo ziskem (neboť držba Berwicku spolkne až 10 000 liber) a za podmínek oslabeného 

království více než 100 000 liber. Král Edvard to považoval za lehkomyslné plýtvání, i když 

ho zisk Berwicku do jisté míry potěšil.“
104

 

Kronika croylandského opatství se soustředí na finanční stránku tažení Richarda z 

Gloucesteru. Přestože šlo o nákladné finanční tažení, nedošlo k plýtvání prostředků. Navíc je 

částka uváděná Kronikou croylandského opatství desetkrát vyšší, než skutečné náklady na 

tažení.
105

 Edvard IV. se v tutéž dobu snažil podpořit Maxmiliána Habsburského, manžela 

                                                                                                                                                   
Stanford, California, USA, s. 169 „And the King of Scots, that sure and constant ally of the French, hearing that 

Louis was not abiding by his promises, thought he too could do as he pleased, and so broke the truce and harried 

English territory with a sudden inroad. Thoroughly irate, Edward decided to make war on him.“ 

 
104 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 479-81  „Tremendous and destructive war was proclaimed by Edward against the 

Scots, and the entire command of the expedition was given to Richard, duke of Gloucester, the king's brother. 

What he effected in the expedition, what sums of money, again extorted under the name of benevolences, he 

uselessly squandered away, the affair in its results sufficiently proved. For no resistance being offered, he 

marched as far as Edinburgh with the whole of his army, and then leaving that most opulent city untouched, 

returned by way of Berwick, which town had been taken upon his first entrance into that country; upon which, 

the castle, which had held out much longer, not without vast slaughter and bloodshed fell into the hands of the 

English. This trifling, I really know not whether to call it "gain" or "loss," (for the safe keeping of Berwick each 

year swallows up ten thousand pounds), at this period diminished the resources of king and kingdom by mov re 

than a hundred thousand pounds. King Edward was vexed at this frivilous outlay of so much money, although 

the recovery of Berwick above-mentioned in some degree alleviated his sorrow.“ 

 
105 Ross, Charles. Edward IV., New Haven; London: Yale University Press, 1997, s. 290 Zde Ross poukazuje na 

povětšinou přesné záznamy finančních operací krále edvarda v Kronice Croylandského opatství. Nepovažuje 

zprávu o válce se Skotskem za omyl, ale úmyslně přehnanou částku.
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Marie Burgundské. Po vojenské stránce byl postup Richarda z Gloucestru úspěšný - do 

Edinburgu vstoupil rychle díky obratnému využití pozemních a námořních jednotek. Ústup z 

Edinburgu se dá vysvětlit problémy v komunikaci mezi Edvardem a Richardem. Edvardův 

postoj nebyl jednoznačný, například až do finálního jednání nezrušil zasnoubení Cecily s 

korunním princem Jakubem. Jednání dále prodlužoval Edvardův požadavek vyplatit zpátky 

věno, které již však Jakub III. utratil za přípravy na vpád do Anglie. Na sklonku října se 

Edvardovi podařilo dojednat smír, jímž bylo Anglii potvrzeno držení hradu Berwick, který 

zůstal v držení anglického krále až do unifikace Anglie a Skotska pod vládou Jakuba I.
106

 

Polydore Vergil nezdůrazňuje klíčovou roli Richarda z Gloucesteru, a naopak se o něm 

do smrti Edvarda IV. nezmiňuje. Tím vytváří v pohledu na Richarda kontinuitu od pověstí o 

jeho roli v procesu s Jiřím z Clarence s Richardovým tvrdým postupem při nástupu do funkce 

lorda protektora anglického království. 

Na konci roku 1482 Edvard onemocní a je upoután na lůžko. Závěrečný pohled na 

Edvardovu vládu je ovlivněn jeho tělesným stavem na konci jeho vlády. Edvard započal svou 

vládu jako osmnáctiletý mladík, který úspěšně vedl svou armádu a vydobyl si trůn. Byl 

popisován jako vysoce atraktivní muž, a byl považován za vysoce žádanou partii v celé 

Evropě. Od bitvy u Tewkesbury se však Edvard již neúčastnil žádné bitvy a jeho záliby v 

přemíře pití a jídla způsobily značný tělesný úpadek. Jak Polydore Vergil, tak Kronika 

croylandského opatství popisují králův tělesný stav na smrtelném loži: 

„Král, ještě nesešlý věkem, byl nucen se odebrat na lůžko, neboť onemocněl 

neznámou chorobou, kterou by nebylo jednoduché vyléčit i u člověka mnohem nižšího 

postavení. Lidé jakéhokoli postavení a úrovně zkušenosti v celém království se podivovali, že 

člověk tak obtloustlý a žádoucí bujné společnosti, malicherností, obžerství, extravagance a 

smyslných požitků, měl obzvláště dobrou paměť a při odkazech ve své poslední vůli jmenoval 

přesně jména statků a odměnil mnohé lidi, a mezi nimi dokonce obdaroval i mnohé 

měšťany.“
107

 

                                                
106 Ross, Charles. Edward IV., New Haven; London: Yale University Press, 1997, s. 290-291 

107 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 484 „The king, neither worn out with old age nor yet seized with any known kind of 

malady, the cure of which would not have appeared easy in the case of a person of more humble rank, took to his 

bed. Men of every rank, condition, and degree of experience, throughout the kingdom, wondered that a man of 

such corpulence, and so fond of boon companionship, vanities, debauchery, extravagance, and sensual 

enjoyments should have had a memory so retentive, in all respects, that the names and estates used to recur to 
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Kronika croylandského opatství dává do kontrastu poživačnost krále, se zbožnými 

odkazy církvi, a podrobně řeší jednotlivé obdarování ostatních osob. O smrti krále mluví v 

narážkách a neudává podrobnosti, i když autor byl osobně přítomen na královském dvoře v 

době Edvardovy nemoci. Polydore Vergil popisuje situaci mírně odlišně: 

„Když Edvard věnoval svou pozornost těmto záležitostem (finanční problémy po 

válce se Skotskem, pozn. autora), byl náhle skolen nemocí, kterou lékaři nebyli schopni 

identifikovat. Plně se oddával žádostem, ke kterým měl přirozený sklon, a pro tento důvod a 

ještě jeho laskavost, která mu byla také přirozenou vlastností. Jeho sklon chovat se přátelsky k 

prostým lidem bez ohledu na požadavky jeho majestátu. A pro tyto důvody kolovala zvěst, že 

byl otráven.“
108

 

Polydore Vergil opět nechává otevřený prostor pro označení viníka Edvardovy smrti. 

Navazuje však popisem nástupu Richarda z Gloucesteru do funkce lorda protektora království 

a jeho motivaci otevřeně přizpůsobuje zájmům Richardova rivala, budoucího krále Jindřicha 

VII. Londýnská kronika nepopisuje detaily králova úmrtí, pouze datum úmrtí 9. dubna 1483 a 

jeho následný pohřeb v kapli sv. Jiří na hradě Windsdor.
109

 

Polydore Vergil dále hodnotí Edvardovu vládu jako úspěšnou, zdůrazňuje však faktor 

štěstí - Edvard vyhrál mnohé své bitvy dle podání Polydora Vergila díky příznivým 

nahodilostem. Dále chválí Edvarda za stabilizaci vlády v neklidné zemi - ospravedlnění 

možnosti zásahu vůči králi, škodícímu veřejnému prospěchu. To opět odpovídá postupu, na 

základě kteréhož postupoval Jindřich, hrabě z Richmondu v jeho nárocích na královskou 

korunu. Zmiňuje také úspěšnou hospodářskou politiku Edvarda, díky níž byl schopen naplnit 

                                                                                                                                                   
him, just as though he had been in the habit of seeing them daily, of nearly all the persons dispersed throughout 

the counties of this kingdom; and this even, if, in the districts in which they lived, they held the rank only of a 

private gentleman” 

 

108 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by 

John Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, 

Stanford, California, USA, s. 171„But while Edward was devoting his care and thoughts to  these things, behold, 

he as suddenly attacked by a disease his physicians could not identify. He indulged his lust, to which he was 

prone by nature, and it was for this reason as well as his kindness (which was very innate in him) that he existed 

on more familiar terms with the common run of humanity than the honor of his majesty dictated. For this reason 

a rumor circulated that he died of poison.“ 

 
109 Chronicles of London, ed.:Charles Lethbridge Kingsford, M.A., St. John's College, Oxford, 1905 s. 189-190 
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královskou pokladnu.
110

 

Kronika croylandského opatství zdůrazňuje Edvardův postoj k církvi. Popisuje 

Edvardův život jako vedený Boží rukou. Jeho pravověrný postoj dokazuje vyjmenováním 

odkazů z jeho soukromého majetku do rukou církve. Dále nezapomíná připomenout ochotu 

Edvarda přijímat do poradních služeb církevní hodnostáře, a zdůrazňuje jejich vliv na 

Edvardovu politiku.
111

 Vše doplňuje citáty z Bible - Boží úmluva s Abrahámem a rozdání 

majetku chudým celníka Zachea. Jeho pojetí celkového pohledu na Edvardovu vládu je ve 

schodě s monastickou tradicí. 

V otázce zásahu Richarda z Gloucesteru do nástupnictví králových potomků jsou 

popisy kronik podobné. Rozdíl je v detailnosti a v hodnocení postupu Richarda. Kronika 

croylandského opatství se vyhýbá emocionálně zabarvené kritice Richarda III. Popis situace 

je stručný a sleduje oficiální prohlášení Richarda III., zejména jeho prohlášení nelegitimity 

potomků Edvarda IV.: 

„(Richard předložil) kousek pergamenu, na základě něhož prohlašoval, že synové 

krále Edvarda jsou levobočci, neboť před sňatkem s Alžbětou (Woodvillovou) byl již ženatý s 

Eleanor Botelerovou (Buttlerovou). A kvůli znalosti tohoto svazku byla prolita krev jeho 

bratra Jiřího, vévody z Clarence. Na základě těchto skutečností bylo možno nalézt jediného 

potomka linie Richarda, (třetího) vévody z Yorku - Richarda, vévodu z Gloucesteru. Proto byl 

zavázán před pány a poddanými své říše uplatnit svá nástupnická práva.“
112

 

                                                
110 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by 

John Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, 

Stanford, California, USA, s. 171-172 

 

111 Sám autor kroniky „otec John“ se bezpochyby účastnil Edvardovy výpravy do Francie a pravděpodobně 

aktivně sloužil Edvardu IV. jako diplomat. Je tedy přirozené, že se snaží zdůraznit roli církve a potažmo i svou 

vlastní roli v utváření Edvardovy politiky. 

 

112 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 489 „A certain roll of parchment, that the sons of king Edward were bastards, on the 

ground that he had contracted a marriage with one lady Eleanor Boteler, before his marriage to queen Elizabeth; 

and to which, the blood of his other brother, George, duke of Clarence, had been attainted; so that, at the present 

time, no certain and uncorrupted lineal blood could be found of Richard duke of York, except in the person of 

the said Richard, duke of Gloucester. For which reason, he was entreated, at the end of the said roll, on the part 

of lords and commons of the realm, to assume his lawful rights.“ 
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Spory o legitimitu králových potomků se objevovaly již za Edvardovy vlády, ale až 

nyní vystoupil někdo s důkazným materiálem. Navíc za Richardovým prohlášením stál 

věrohodný svědek - Robert Stillington, biskup bathský a wellský. Edvard před svou svatbou s 

Alžbětou často vyhledával ženskou společnost. Vzhledem k neobvyklému tajnému sňatku s 

Alžbětou je možné, že si Edvard mohl získávat přízeň některých počestnějších žen 

předstíranou svatbou. Měl-li být sňatek s Eleanorou Buttlerovou pouze předstíraný, Edvard se 

neobtěžoval sdělit tuto informaci oddávajícímu knězi, který navíc zastával významný 

biskupský post. Polydore Vergil vůbec nezmiňuje otázku legitimity dětí Edvarda IV., neboť 

Jindřich VII. si vzal za manželku nejstarší z Edvardových dcer, Alžbětu z Yorku. Richardovo 

prohlášení nelegitimity pomíjí, a s ním i jeho svědka, biskupa z Bathu a Wellsu. 

Polydore Vergil čerpá informace o činech Richarda III. z osobních vzpomínek Jana 

Mortona, biskupa z Elly. V kronice Polydora Vergila se objevují delší přímá svědectví, 

zejména událostí v katedrále sv. Pavla 13. června 1483. Během tohoto setkání odhalil    

Richard III. údajné spiknutí Williama Hastingse. Následovala jeho poprava a uvěznění 

několika členů setkání. Tomáš Woodville, markýz Dorset byl uvězněn za pokus o vzpouru a 

získání královského loďstva. Dále osoby obviněné ze spolupráce s Jindřichem Tudorem -

arcibiskup z Yorku, Tomáš Rotherham, a právě Jan Morton, Biskup z Elly. Jeho 

prostřednictvím se Alžběta Woodvillová pokoušela dojednat manželství své nejstarší dcery 

Alžběty z Yorku s Jindřichem, hrabětem z Richmondu, který byl v tu dobu v exilu ve Francii. 

Jan Morton byl dočasně uvězněn ve Walesu, než uprchnul na kontinent za Jindřichem 

Tudorem. Jeho osobní svědectví, reprodukovaná Polydorem Vergilem, jsou velice útočná vůči 

Richardu III. Tyto pasáže se vyznačují značnou dramatičností a jsou základem několika scén 

ve hře Richard III. Od Williama Shakespeara, který se nechal inspirovat právě kronikami 

Polydora Vergila a Tomáše Moora. 

Posledním důležitým bodem, kde se pohledy kronik rozcházejí je otázka úmrtí 

Edvarda V. a jeho bratra Richarda, vévody z Yorku. Oba mladí princové byli po nástupu 

Richarda III. umístěni do londýnského Toweru. To samo o sobě není nutné považovat za 

uvěznění, neboť Tower patřil k rezidenčním sídlům anglických králů. Navíc Tower byl 

nejlépe hájitelnou pevností v celé zemi, k jeho obraně bylo stále k dispozici dělostřelectvo. 

Tower si získal pověst místa vězení a poprav až později - za vlády Jindřicha VIII., který své 

odpůrce likvidoval s do té doby neviděnou pravidelností. Ovšem obavy vyvolávala 

vzpomínka na krále Jindřicha VI. Ten byl v Toweru internován pod dlouhou dobu, a ve chvíli, 

kdy měl Edvard stabilizovanou vládu, zemřel za záhadných okolností.  

Kronika croylandského opatství popisuje okolnosti úmrtí synů Edvarda IV. takto: 
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„A dva synové krále Edvarda zůstávali v londýnském Toweru a jistí lidé byli 

jmenováni pro jejich ochranu. Byla učiněna veřejná prohlášení, že Jindřich, vévoda z 

Buckinghamu, který žil v té době na hradě Brecknock ve Walesu, lituje svých skutků (ve 

službě Richarda III., pozn. autora) a postavil se do čela hnutí (za osvobození princů, pozn. 

autora). Právě v tu dobu se začaly šířit zvěsti, že synové výše zmíněného krále Edvarda 

zemřeli násilnou smrtí, ale nebylo jasno jakou. Všichni, co měli na mysli dobro princů, 

nevěděli jak postupovat. Jejich mysl se obrátila k Jindřichu, hraběti Richmondovi, který žil po 

mnoho let v Bretani. Jemu poslal vévoda z Buckinghamu na radu biskupa z Elly, který byl 

vězněn na Brencknocku, výzvu k urychlenému návratu do Anglie. Zde by se měl oženit s 

Alžbětou z Yorku, dcerou zesnulého krále (Edvarda IV.), aby mohli společně získat anglický 

trůn.“
113

 

Polydore Vergil připisuje smrt princů bez pochyb Richardu III: 

„A Richard se domníval, že získal neochvějnou slávu a prostí ho považují za 

požehnaného. Brzy zjistil, že skrze nevídané formy krutého chování neustále ztrácí přízeň lidu 

a skrze žádný čin ji nezíská zpět. Proto po smrti Edvardových synů kdykoli se objevila hrozba 

bouře, všichni vinu přisuzovali jen Richardovi, pro živou paměť králových činů. A dovolávali 

se Boha, aby pomstil nespravedlnosti, které způsobil svému lidu. Proto ho kárali, nenáviděli 

ho a modlili se za jeho konečné potrestání.“
114

 

                                                
113 Ingulph’s Chronicle of the abbey of Croyland Sith the continuantions by Peter of Blois and anonymous 

writers. Trans.: Henry T. Riley. London: Henry G. Bohn, York street, Convent garden, property of University of 

Michigan Libaries, 1817, s. 491 „In the meantime, and while these things were going on, the two sons of king 

Edward before-named remained in the Tower of London, in the custody of certain persons appointed for that 

purpose.  Upon which, public proclamation was made, that Henry, duke of Buckingham, who at this time was 

living at Brecknock in Wales, had repented of his former conduct, and would be the chief mover in this attempt, 

while a rumour was spread that the sons of king Edward before-named had died a violent death, but it was 

uncertain how. Accordingly, all those who had set foot on this insurrection, seeing that if they could find no one 

to take the lead in their designs, the ruin of all would speedily ensue, turned their thoughts to Henry, earl of 

Richmond, who had been for many years living in exile in Britany. To him a message was, accordingly, sent, by 

the duke of Buckingham, by advice of the lord bishop of Ely, who was then his prisoner at Brecknock, 

requesting him to hasten over to England as soon as he possibly could, for the purpose of marrying Elizabeth, the 

eldest daughter of the late king, and, at the same time, together with her, taking possession of the throne.“ 

114 Poydore’s Vergil. English history, Vol. I.-III. ed.: sir Henry Ellis. London. Printed for camden society by 

John Bowyer Nichols and son, Parliament street, 1846, Stanfor university libaries, Cecil H. Green Library, 

Stanford, California, USA, s. 191-192         

  „And thus Richard, by a novel form of monstrous behavior, had attained to supreme glory, and 

was accounted blessed in the estimation of the vulgar, although a little later he himself perceived he was 
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Polydore Vergil otevřeně připisuje vinu za smrt Edvarda V. a jeho bratra Richarda 

Richardu III. Smrt princů spojuje s rokem 1485 a za jejich vraha označuje Jakuba Tyrella, 

který se po bitvě na Boshwortském poli údajně k vraždám přiznal. Byl Jindřichem VII. 

omilostněn a po pokusu o yorský převrat v roce 1502 ve prospěch Edmunda de la Pole
115

 byl 

popraven. Právě tento Richardův čin je oprávněnou výzvou pro budoucího Jindřich VII., aby 

nastolil spravedlnost a obnovil řád v zemi. Kronika croylandského opatství zajímavě ukazuje 

na zvláštní okolnosti úmrtí princů. Jindřich Stafford, druhý vévoda z Buckinghamu byl 

spojencem Richarda III. Na sklonku roku 1483 začal ovšem podporovat Jindřicha z 

Richmondu. Sám vévoda z Buckinghamu měl teoretický nárok na trůn. Byl potomkem 

Tomáše z Woodstocku, prvního vévody z Gloucesteru, jenž byl pátým synem Edvarda III., od 

něhož odvozovali své nároky na trůn jak dynastie Yorků, tak dynastie Lancasterů. Právě v 

době „zrady“ Jindřicha z Buckinghamu se začínají šířit zvěsti o smrti Edvarda a Richarda v 

Toweru. Naplnění veškerých svých nadějí mohl dosáhnout až po smrti obou princů, ať již pod 

vládou Jindřicha VII., tak na samostatnou vládu na základě vlastních dědických nároků. Proto 

by mohl být označován za nejpravděpodobnějšího viníka smrti princů z Toweru
116

. Na 

základě zvolených kronik nemůžu k diskuzi o smrti Edvarda V. více přispět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
gradually slipping from this state, nor could he keep himself in it by any manner of means. For after the death of 

Edward’s sons, whenever any bad storm appeared to threaten, either now or in the future, because of its fresh 

memory of the king’s crimes, the people would attribute this to Richard alone, crying out that God was avenging 

the king’s misdeeds on the poor people of England, and therefore they reproached him, hated him, and prayed 

for his final punishment.“ 

115 Edmund de la Pole byl synem Jana, druhého vévody ze Suffolku a Alžběty z Yokru, mladší sestry Edvarda IV. 

Jeho starší bratr Jan de la Pole, první hrabě z Lincolnu, byl vyhlášen Richardem III. jako jeho dědic po smrti jeho 

syna Edvarda. Jan složil přísahu věrnosti Jindřichu VII. po bitvě na Boshwordském poli. Po neuspěšném 

povstání byl Jindřichem VII. v roce 1502 zajat a Jindřichem VIII. v roce 1513 popraven. 

116 Kendall, Paul Murray. Richard the Third, New York: W.W. Norton & Company, 1956,  s. 465-495 
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9. Závěr 

 

 

Snažil jsem se v této práci odhalit specifické přizpůsobování záznamu reality autory 

narativních pramenů. Na základě srovnávací analýzy tří kronik, věnujících se období válek 

růží se pokusím nastínit přínosy a překážky podání narativních pramenů. Srovnáním rozdílů a 

podobností sledovaných kronik upozorním na některá nebezpečí v interpretaci událostí válek 

růží. 

Kronika croylandského opatství obsahuje klasické prvky monastické kroniky. Zabývá 

se sice událostmi v království a na panovnickém dvoře, které však vkládá do popisu 

záležitostí opatství Croyland. Především v druhé polovině vlády Edvarda IV. však převládá 

popis dvorských záležitostí. Právě díky osobní účasti autora Kroniky croylandského opatství 

na králově dvoře můžeme zkoumat podrobné popisy sporů předních dvorských činitelů. 

Například popis sporu o dědictví po hraběti Warwickovi se nachází jedině v Kronice 

croylandského opatství.  

Pro tuto kroniku je typické připisování Boží přízně straně kronikářem podporované. 

Navíc jsou zde vždy zohledňovány zájmy církve. Velice zvláštní je srovnání popisu krále 

Jindřicha VI. a Edvarda IV. Oba králové vykreslování pozitivně, rozpor jejich zájmů je 

vysvětlován skrze ovlivnění nevhodnými služebníky krále Jindřicha a jejich postraními zájmy. 

Král Jindřich je vykreslován jako světec-mučedník, jenž byl nucen překonávat nástrahy osudu 

a obtíže vlády. Právě králova zbožnost a nevinnost byly vlastnosti, které jsou příčinou 

manipulaci královských rozhodnutí méně zbožně motivovanými služebníky. Královna 

Markéta je popisovaná jako cizí element, nemá pochopení pro chování svého manžela a 

zvyky jeho země, a proto ovlivňovala jeho rozhodnutí ve svůj osobní prospěch. Králova 

choroba není kronikářem zatajována, ale nebyla rozhodně důvodem jeho sesazení. Vévoda 

Richard z Yorku je oceňován za uznávání autority krále, jen se snažil zbavit krále 

manipulujících služebníku a zajistit dobrou správu země. 

Edvardův nástup na trůn je v podání Kroniky croylandského opatství Boží zásah, 
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dokládaný znamením tří sluncí na obloze. Upevňování Edvardovy vlády je popisováno jako 

aktivní obnovení řádu, který byl za krále Jindřicha zanedbán. Kronika croylandského opatství 

kritizuje krále Edvarda za jeho manželství s Alžbětou Woodvillovou, vliv královnina 

příbuzenstva opět koruptuje dobrá královská rozhodnutí a prosazování zájmů Woodvillů vede 

ke střetu s hrabětem Warwickem.  

Popis hraběte Warwicka je přizpůsoben zájmům Edvarda IV. - Warwick se stává 

negativní silou, která se snaží prosadit své zájmy na úkor zájmů státu. Krátké období 

restaurace Jindřicha VI. na trůn je popisováno jako epizodní záležitost, je zdůrazněn brzký 

návrat Edvarda IV. a s pomocí boží byla opět nastolena stabilní vláda. Během druhého období 

vlády přináší Kronika croylandského opatství unikátní svědectví sporu Jiřího z Clarence a 

Richarda z Gloucesteru o věno Anny Nevillové a rozdělení majetků zesnulého hraběte 

Warwicka. Další podrobné svědectví se týká soudu nad Jiřím z Clarence - k oběma těmto 

událostem přináší dostatek podrobných a nezaujatých informací. Závěrečné hodnocení 

Edvarda IV. je pozitivní s několika kritickými body - na sklonku své vlády se příliš oddává 

tělesným svodům, což je opět spojeno s vlivem královniných příbuzných. Jinak je Edvard 

hodnocen jako zbožný král, který si za život vydobyl Boží přízeň, která mu dopomohla v jeho 

vojenských vítězstvích a dobré správě království.  

Kronika croylandského opatství poskytuje jedinečný pohled na vládu Edvarda IV. Její 

autor popisoval situaci povětšinou objektivně, měl k dispozici úřední záznamy a zmínky 

finančních záležitostí velice často přesně odpovídají údajům z úředních pramenů.
117

 Pro 

zkoumání vlády Edvarda IV. patří Kronika croylandského opatství k nejlepším zdrojům.  

Historia Anglica Polydora Vergila byla sepsána na žádost Jindřicha VII., který měl 

zájem o Tudorovskou reinterpretaci anglických dějin. Polydore Vergil získal přístup k 

záznamům a osobním svědectvím osob z domácnosti Jindřicha VII., za dob jeho exilu v 

bretaňském vévodství. Značný vliv na Polydorovu kroniku měl Jan Morton, biskup z Elly, 

který byl za vlády Jindřicha VII. povýšen na arcibiskupa canterburského a získal kardinálský 

klobouk. Záznam osobních svědectví Jana Mortona se objevuje až po smrti Edvarda IV. a jeho 

vzpomínky jsou citelně zaměřené proti Richardu III., který ho nechal uvěznit. 

Srovnání pohledu na Edvarda IV. a Jindřicha VI. je u Polydora Vergila velice vhodné. 

Polydore Vergil totiž cíleně připodobňuje sesazení Jindřicha VI. a sesazení Richarda III. 

Jindřich je otevřeně popisován jako nezpůsobilý vlády stejně jako u Kroniky croylandského 

opatství. Polydore Vergil však neschopnost panovat přenáší na Richarda III. – nejde již o 

                                                
117 Ross, Charles. Edward IV., New Haven; London: Yale University Press, 1997, s. 430 



70 70 

mentální deficit, ale o deficit morální. Vina za situaci království neleží na královně Markétě a 

její klice, ale na Jindřichovi a jeho neschopnosti formulovat nezávislou politiku. Polydore 

Vergil zdůrazňuje právo výboje, na základě něhož Edvard nastupuje na trůn, podpořeno 

genealogickým nárokem a usnesením parlamentu, což odpovídalo  metodám nástupu 

Jindřicha VII. Polydore Vergil často připisuje vojenské úspěchy Edvarda IV. náhodě a 

nevyjadřuje se více o jeho vojenských schopnostech. Při dalším popisu vlády Edvarda IV. se 

Polydore Vergil soustředí na rozpory v rodu Yorků- negativní záležitosti jako smrt korunního 

prince Edvarda a zavraždění krále Jindřicha jsou připisovány nepřímo Richardovi z 

Gloucesteru. Kritika Richarda z Gloucesteru je patrná i tehdy, kdy jednal na Edvardovy 

rozkazy, což často Polydore Vergil záměrně pomíjí. Situace, kde by mohl být Richard z 

Gloucesteru hodnocen pozitivně Polydore Vergil striktně vynechává - jeho obraz Richarda III. 

je cíleně konstruován pro jeho odsouzení v jeho samostatné vládě. Otázku sporů Edvarda a 

Jiřího z Clarence nastoluje ve prospěch Jiřího z Clarence - Edvardův postup je tvrdý, dokonce 

při popisu událostí vedoucích k popravě Jiřího z Clarence prohlašuje, že nenalezl žádný 

důvod, který by situaci vysvětloval. Zdůrazňuje spory mezi královskými a jejich nevhodné 

řešení, odkud opět plynule přechází ke kritice Richarda z Gloucesteru. 

V popisu událostí po smrti Edvarda IV se začíná vzdalovat objektivitě. Do své kroniky 

vkládá osobní svědectví biskupa Mortona, který spolupracoval na navázání spojenectví rodiny 

královny Alžběty a Jindřicha, hraběte z Richmondu. Ty jsou značně dramatické a jsou 

základem několika scén hry Richard III. Williama Shakespeara. 

Přínos kroniky Polydora Vergila je značné množství informací o exilovém dvoře 

Jindřicha VII. Při zkoumání jeho popisu druhého období vlády Edvarda IV. a vlády    

Richarda III. je nutno přistupovat k jeho podání událostí opatrně a snažit se je porovnat s 

jiným soudobým pramen. 

Londýnská kronika nabízí stručnější analistické záznamy, její pohled je fixován na 

události v Londýně. O událostech mimo Londýn poskytuje méně informací a ve srovnání s 

ostatními kronikami je méně přesná. Přes stručné a důrazně po letech seřazené záznamy je 

patrný celkový na hled na osobu Edvarda IV. Je velice pozitivně hodnocen jeho osobní zájem 

o obchodní záležitosti. Edvard aktivně podnikal soukromé obchodní plavby a díky jeho 

osobní účasti a zkušenostech z exilu v burgundském vévodství byl schopen naplnit 

královskou pokladnu, která zela prázdnotou na sklonku vlády Jindřicha VI. 

Další hodnotný přínos této kroniky spočívá v zaznamenání několika vojenských akcí s 

cílem dobití Londýna. Šlo o pokus královny Markéty o vstup do Londýna 1461 a porážku 

nájezdu Tomáše z Faucongergu v roce 1471. Královně Markétě byl odepřen vstup, neboť v 
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její armádě bylo mnoho skotských žoldnéřů, a při jejich postupu ze St. Albans pálili a rabovali 

vše, co jim stálo v cestě. Edvardova vojáci byli vedeni ke snaze o likvidaci kapitánů 

nepřátelských armád a Edvardovi se dařilo omezit negativní následky neustálých bitev na 

prosperitu království. 

Londýnská kronika nabízí základní popis událostí v království neovlivněný zájmy 

politických frakcí a dává k dispozici několik postřehů z oblastí vojenství, obchodu a života 

městské společnosti, o kterých se vzdělanější autoři příliš nezabývali. 

Přínosné je jistě pozorování Gabriela Tetzela a Václava Šaška z Biříkova. Zápisy z 

jejich cesty nám umožňují krátký náhled nezaujatých pozorovatelů na Anglii jako celek. Díky 

jejich účasti na hostině pořádané Jiřím z Clarence na sídle hraběte Warwicka v Salisbury 

můžeme nahlédnout do jednoho z prvních pokusů hraběte Warwicka získat spolupráci Jiřího z 

Clarence na jejich vzpoře proti Edvardu IV. 

Pro zpracování nepřehledných událostí válek růží je značně důležité nesvěřovat 

narativním pramenům absolutní důvěru. Při vyhodnocování významu událostí a popisu vlády 

panovníků je vždy důležité srovnání více pramenů. Díky vnímání osobních motivací 

kronikářů je možné lépe interpretovat jejich svědectví. Jejich srovnání umožňuje objektivnější 

náhled do proběhlých historických dějů a jen na základě porovnávání primárních pramenů 

můžeme jejich obsah verifikovat. 
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