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Král Edward III. a jeho synové
Ve 14. století v Anglii vládl král Edward z rodu Plantagenetů, toho jména třetí, který toužil
po slávě na vojenském poli, takže vyhlásil svůj nárok na francouzský trůn. Tím začala dlouhá
anglo-francouzská válka trvající více než sto let. Ze začátku se Edwardovi dařilo a vyhrával,
v čemž mu pomáhal nejstarší syn zvaný Černý princ. Když král začal stárnout a chřadnout, karta
se obrátila. Navíc i Černý princ onemocněl a zemřel o rok dříve než jeho otec. Po Edwardovi
nastoupil na anglický trůn jeho vnuk Richard II., syn Černého prince. Protože mu bylo teprve
10 let, spravovali zemi jeho strýcové – John, vévoda z Lancasteru, Edmund, vévoda z Yorku, a
Thomas, vévoda z Gloucesteru. Pátý strýc a druhý nejstarší syn krále Edwarda, Lionel, vévoda
z Clarence, stejně jako Černý princ zemřel dřív než jejich otec.

Když král Richard dospěl, projevil se jako ne moc schopný panovník. Válka ve Francii na čas
umlkla, ale pro Anglii za ne moc dobrých podmínek. Richard si postupně rozhádal velkou část
šlechty, která se začala proti němu bouřit. Jedním z vůdců vzpoury se stal Henry, králův
bratranec, ten byl po potlačení vzpoury odsouzen k vyhnanství. Jenže krátce na to zemřel Henryho
otec, vévoda z Lancasteru, takže se Henry do Anglie vrátil, aby se ujal svého dědictví. Jenže
tomu nestačilo, a když propukla velká vzpoura, krále zajal a donutil ho abdikovat. Sám se stal
králem Henrym IV., prvním Lancasterem na trůnu.

Henry IV. a Henry V.
Henry IV. byl tvrdý král a všechny vzpoury potlačil, v čemž mu pomáhal i jeho nejstarší syn,
také Henry.
Na chvíli obraťme pozornost k Yorkům. Vévoda Edmund měl dva syny – Edwarda, který zdědil
vévodský titul, a Richarda, hraběte z Cambridge. Hrabě Richard se oženil s Annou Mortimer,
což byla dědička obrovských statků a navíc byla pravnučkou Lionela, vévody z Clarence, takže po
smrti bratra přenášela na svého syna nárok na anglický trůn.
Henry V., nastoupivší na trůn po smrti svého otce, se stal jedním z nejúspěšnějších anglických
panovníků, přestože vládl jen krátce – 9 let. Obnovil válku s Francií, ale než vyplul, nechal pro
zradu popravit hraběte Richarda, který chtěl dosadit na trůn svého švagra Mortimera, pravého
dědice Richarda II..Ve válce byl Henry úspěšný a Francouze porazil na hlavu, jenže v bitvě

padl i Edward, vévoda z Yorku, který nezanechal žádného dědice, přestože byl dvakrát ženat.
Takže po čase jeho dědictví i s titulem vévody z Yorku převzal synovec Richard, syn popraveného
hraběte Richarda, tedy i dědic Mortimerů.
Král dalšími taženími donutil svého francouzského protivníka Karla VI. Šíleného, aby prohlásil
svého syna za levobočka a dal mu svou dceru za manželku, čímž se měl stát dědicem francouzské
koruny. Krátce na to se anglickému králi a dědici Francie narodil syn, který opět dostal jméno
Henry.

Henry V. ale tolik štěstí neměl a na dalším tažení proti odbojnému francouzskému princi
onemocněl a r. 1422 zemřel. Krátce na to zemřel ve Francii i Karel VI. Šílený. Malému
Henrymu VI. nebyl ani jeden rok a již se stal králem Anglie a Francie.

Vláda krále Henryho VI. a začátek sporu mezi Lancastery a Yorky
Opět za malého krále vládnou strýcové – vévodové z Bedfordu a z Gloucesteru. Vévoda
z Bedfordu převážně pobýval ve Francii, kde se na jih od Loiry vzpíral anglické nadvládě
vyděděný princ Karel a toho se snažil porazit. Za čas proti Angličanům povstala dívka z lidu
zvaná Panna Orleánská, vlastním jménem Johanka z Arku a několikrát zvítězí a dovede prince
Karla do Remeše ke korunovaci. Vévoda z Bedfordu odpoví tím, že nechá Henryho VI.
korunovat také na francouzského krále. V té době zajmou Johanku vévodovi spojenci a následně je
církevním soudem odsouzena za kacířství a upálena. Přesto se vévodovi nepodařilo francouzský
postup zastavit.

Vévoda z Gloucesteru převážně spravoval Anglii, ale znepříjemňuje mu to kardinál Beaufort,
nemanželský syn Johna, vévody z Lancasteru, tedy Gloucesterův strýc. Vévoda byl vznětlivý,
takže s ambiciózním kardinálem vycházel velmi špatně, ten toho také náležitě využíval. Po smrti
vévody z Bedfordu byl do Francie vyslán mladý Richard, vévoda z Yorku, Gloucesterův
chráněnec. Zatímco kardinál chtěl uzavřít mír s Francií za každou cenu, tak Gloucester a York
chtěli ve válce pokračovat. Proto kardinál působil na krále Henryho, aby omezoval peníze na
vojsko ve Francii a to musel platit York ze svého, takže se velmi zadlužil. Načas tedy Francii
opustil, ale po pár letech a Somersetově působení byl znovu povolán do Francie.

Toho využil kardinál se svými spojenci, hlavně s vévodou ze Suffolku, a domluvil králi svatbu
s mladou a ambiciózní francouzskou princeznou Margaretou z Anjou. Ta byla dcerou Reného,

hraběte z Anjou a příbuzného francouzského krále, který se pokoušel získat neapolskou korunu, což
se mu na čas i podařilo, ale v této době byl již zpět ve Francii jen s malým majetkem. Suffolk
dohodl svatbu bez věna a navíc tajným dodatkem zavázal Anglii vydat Francii za dvouleté příměří
Anjou a Poitou. Sňatek krále Henryho s Margaret se uskutečnil v r. 1445. Poté upadne
v úplnou nemilost stárnoucí vévoda z Gloucesteru. Prvně obviní jeho ženu z čarodějnictví a uvězní
jí a následně je uvězněn sám vévoda a krátce na to umírá, říká se, že byl zavražděn. Tou dobou
zemře i kardinál Beaufort. Jenže spor trvá, protože jej převezmou další. Gloucesterovu stranu
převezme jeho chráněnec Richard Plantagenet, vévoda z Yorku, který se definitivně vrátil
z Francie, a kardinálovu jeho synovec Edmund Beaufort, vévoda ze Somersetu.

Krátce po návratu z Francie byl York poslán spravovat Irsko a mezitím je odhalen tajný dodatek
svatební smlouvy. Vévoda ze Suffolku je parlamentem obviněn z vlastizrady, ale král převezme
rozhodnutí na sebe, část viny zamítne a odsoudí ho k vyhnanství. Ani to ale Suffolkovi život
nezachránilo, neboť cestou přes Kanál je zajat námořníky a setnut.

Spor propuká naplno
Po smrti Suffolka na začátku 50. let to v Anglii vře. Propukají rebelie, o kterých někteří
tvrdí, že je podněcuje York. Ten se následně vrací z Irska a táhne proti králi, zatímco prohlašuje,
že chce jen odstranit neschopné a zlovolné rádce. K boji ale nedojde, protože se nechá přesvědčit
královými sliby o zjednání nápravy. Jenže král slibům nedostojí a York je pokořen a přinucen
slíbit, že proti králi již nevystoupí.

Krátce nato dorazí z Francie zdrcující zprávy o ztrátě Normandie a zanedlouho i o porážce
poslední anglické armády ve Francii a dobytí Bordeaux. Anglii tak zbylo na pevnině jen malé
území okolo Calais. Král Henry po těchto zprávách upadne do úplné apatie, takže na nic
nereaguje. Všude propukají nesváry, a tak je na nátlak biskupů povolán do rady vévoda z Yorku,
který se stává protektorem a správcem země. V té době, jako jediný muž z rodu Plantagenetů
s výjimkou krále, byl ještě dědicem koruny, přestože se to král neodvážil vyslovit. Somerset je
uvězněn v Toweru. V této době královna Margareta povila dědice trůnu, prince Edwarda.
Na začátku r. 1455 se král zotavuje a York se tedy vzdává funkce protektora. Král a hlavně
královna ovšem velmi rychle zavádějí staré pořádky, Somerset je propuštěn z Toweru a vrací se
do rady spolu s dalšími. York opouští Londýn a spojuje se s hrabětem Warwickem, se kterým
společně shromažďují vojsko. Královna a Somerset také začnou shromažďovat vojsko.
Válka propuká a ve hře není nic menšího než anglický trůn, zda se přikloní k Yorkům nebo
k Lancasterům …

