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KnihtiBkilrna

:

J. Otto

v Piaz.o.

Od

té doby,

svt

nebylo ve

co zažly

sláva

a lesk

ímského

senátu,

mocnjšího nad anglický parlament.

sboru

Anglický parlament jest netoliko zastupitelstvem britských

ostrovv, ale rozhoduje také v nejvyšší instanci nad osudem

nad osudem anglických kolonií.
Když v myšlénkách se peneseme o více než pldruhého století nazpt, na poátek pedešlého století, sotva
najdeme státy dva sol) tak nepodobné jako byly Francie
a Anglie. Tam vládl vždy ješt král, k jehož jménu se
„rétat c'ést moi", Ludvík XIV., nejskvlejší
pojí výrok
zjev novovkého absolutismu. Ale slunce jeho sklánlo se
Indie,

již
z

k obzoru.

Pkná

doba prvých

let

jeho,

velké ásti od Colberta vyvolaných, dávno

již

doba reform,
byla minula;

minula také doba válek, které se skládaly ze samých vítzství.
Pi vší sláv, která vždy trvala, pi všem zevnjším
lesku v myslech ne celého národa francouzského, ale jedno-

tlivc

se

poíná probouzeti oposicc

královské,

vdom

lid

pociuje nespokojenost,

a zpytatel

djin spatuje, jak na

mraky, jak se chystá boue,
jíti

—

bezmrné moci
nejsa si ani píin

proti

která

ol)/oru

po desítiletích

vystupují

má pi-

velká revoluce.

Také Anglie má
to století

—

1

7.

v

novém

První i'evoluce

vku

století

— royalisté

ji

revoluní. Jest
nazývali velikou

odstrauihi Stiiarty bažící po absolutismu dlouhou
ol)anskou válkou. Pokus zaíditi repuldiku se nezdail. Re|)ublika byla moiian liitjší než monarchie sama. Cromwell

rebellií

vládl

neobmezenji

a

nkdy

také libovolnji

nežli

ped

tím

král, jehož hlava byla padla rukou katovou. Restaurace pi-

vedla Stuarty na
úplnou.

trn

zase.

Než restaurace

tato nebyla reakcí

republika, avšak nezavedena monarchie

Odstranna

neobmezená. Stará ústava anglická v bouích pedešlých nezanikla; parlament za Karla II. užíval bez pekážky i takových práv, která

mu

kdysi Karel

I.

popíral. Objevily se sice

zase snahy po moci absolutní za Jakuba

II.,

který

zárove

ímské, rozpadl se s církví návyznáním se odtrhl od
náboženským
anglikánskou
a
rodní,
dlouho
snášeli Angliané
valné vtšiny svého národa. Dosti
špatnou vládu Karla II. a ješt horší Jakuba II. Když míra
tím,

že pestoupil

peplnna,
která jim

k

odstranili
sluje

církvi

Stuarty

po

druhé a navždy revolucí,

„slavnou revolucí". Nebyl to pevrat, který

by byl otásl celým státem. Jen panovník se zmnil: na
míst Jakubov zasedli dcera jeho Marie a manžel její Vilém
Oranžský.

Oba

byli

protestante:

církev

anglikánská byla

pojištna navyznáním protestantským vymena aspo
práva nejnutnjší k dalšímu trvání. Noví panovníci musili
uznati, že v mnohých vcech, které sporný byly za Stuartovc mezi králem a parlamentem, mezi panovníkem a národem, lepší právo bylo na stran národa a jeho zástupcv.
Avšak proto spory o hranice moci královské, o meze panovnické praerogativy v státním ústrojí ješt nepestaly, aniž
zanikly ob strany, které vznik svj vzaly již ped druhou
revolucí, strana whigistická a torystická. Než osudy národa
anglického, ráz jeho djin, povaha ústavy již se nemly roznkteré pokusy vypuzené dyhodnouti válkou obanskou
v
1<S.
století
obnovovaly, jí více nekteré
se
ješt
nastie,
ani pevraty trnu, ani revolucí, ano ani velikými
vzbudily
konflikty mezi panovníkem a parlamentem, nýbrž zápasem
onch dvou velkých politických stran o nadvládu v parlament a to zejména o vtšinu v dom obecných, které bylo
lze dosíci vítzstvím pi volbách. Ješt Vilémovi bylo lze
krápovolávati do rady své zástupce obojí strany; po
prosta již všech

vždy;

obav,

nadvláda

její

v Anglii

ostatním

—

—

nm

lová

Auua

vli

proti

a náklonnosti musila pipustiti na

kolik let skoro úplnou

pevahu živl

ministerstvu a po její smrti strana tato na dlouhou dobu

kormidla státního. Parlament

stala v držení

n-

whigistických ve svém

z-

zstal
osou státního zízení, ministerstvo není než výborem jeho
dvrník, král pak „kraluje sice, ale nevládne" (le roy
régne, mais il ne gouverne pas). Osobní nepatrnost všech
stal se a

panovníkv anglických po Vilémovi nemálo pispla k tomuto
úplnému vítzství parlamentarismu. Vilém jest poslední znamenitý král na

trn

anglickém.

domácími pomry obrací zraky do ciPo Ludvíkovi XIV. Francouzové jali se závistivým okem
pohlížeti na onu stranu prlivu, do Anglie, kde nejen žil
národ politicky volný, ale kde také badání vdecké smlo
Nespokojenost

s

ziny.

se volnji

vyvíjeti

pišli, z Anglie

než kdekoli jinde v Europ.

Do Anglie

po delším pobytu pinesli do Francie nové

myšlénky vdecké, filosofické, politické Voltaire a Montesquieu a nco pozdji Zenevan Delolme.
Od té doby pipravuje se obdivem napodobení, pejí-

mání anglických

státních institucí v ostatní

Europ, recepce
Na samém po-

anglického práva v jiných moderních státech.

átku francouzské
vjší, za vzor
podlehla.

zákony,

si

revoluce jedna strana, mírnjší a povážli-

vyvolila státní zízení anglické. Strana tato

Avšak v našem
ty

konstituce,

století

všecky ty charty, ty základní

co jich vypracováno

a dáno

v roz-

mén, s vtším neb
zdarem penášejí ády anglické na pdu

liných státech europských více nebo

menším štstím a
naši. S vtším nebo menším zdarem
tuce jsou jako rostliny v

pd

:

nebot politické

pírod; ne každá

se

daí

insti-

v každé

každým ponebím anebo zvykne si sice jinde,
zmní. Zahradníci našich dn pesazují vzrostlé
stromy: politikové ješt tak daleko v svém umní nedospli.
Takovou penesenou a asto ješt polocizí rostlinou nám
asto zdá se býti ústavní život a zvlášt parlamentarismus
státv ostatních proti anglickému. Není divu. Žádný stát
ale

a pod

pi tom

nebyl

a

;

se

nikdy nebude v/.ornyin státem pro všecky

vky

a po-

mry,

avšak nehled k tomu, co by kritika
stavb anglické státní ústavy slabého a nedostateného, nesoumrného a jednostranného nalézti mohla;

i

ani anglický:

v té velikolepé

nejednou stesky

ty,

anglickými vzory pokulháváme,

za

že

mohou býti co do obsahu sice pravdivý, ale pece neoprávnny. Což se onen anglický parlamentarismus, ona nadvláda
vítzné majority hodí pro všecky

mže

býti a není stát

nkterý

z

státy

europské?

Což ne-

takých ástí složen, že onano

anglická passivnost panovnické moci, která „kraluje jenom,
ale nevládne", by nevyhovla ani jeho potebám, netvoíc
nutnou onu pásku, která by rzné ásti v celek jednotný
pojila, ani vyšším jeho úkolm, nejsouc pramenem vyšší
spravedlnosti, jež by chránila menšiny i v tch právech, kterých by se nemly dotýkati kolísající vítzství a porážky
na
parlamentarismu, jako jest právo piznávati se k své

pd

národnosti a vyznávati své náboženství'?...

asto
jakož

i

s

se

potkáváme

neznalostí jich

;

s

peceováním

ád,

anglických

anebo, což nejhorším bývá,

s

obojím

zárove. Ocenní anglické ústavy a parlamentarismu zvlášt
není úlohou tohoto výkladu, leda potud, že oceniti lze
jen

to,

nám

co známe, a instituce politické nejlépe poznáme, když

prozkoumáme, pro a jak povstaly a

se vyvinuly,

ložíme, abych tak ekl, genetickou jich definici.

A

—

to

když vyobzvlášt

a v tom zánepovstala rázem, nýbrž vzrostla
pedností
asem. Nepovstala ani vymezena revolucí a vynucena na moci
královské, ani oktroj ováním jednostranným s hry, nebyla vypracována ani jediným velkým zákonodárcem ani zákonodárným sborem, nebyla vymyšlena ani a priori na základ
jakýchsi všeobecných práv lovka, aniž jest odstínem a napodobením vzor cizích: anglická ústava jest podobna onm
mohutným stromm jjark anglických, které jsou starší než
generace, která nyní v stínu jejich odpoívá, stromm, které
hluboko spustily koeny své do rodné domácí pdy a široko
rozložily své vtvoví, které petrvaly boue a vzdorovaly
vichicím
Anglická ústava nepovstala rázem, nýbrž asem.
platí o institucích anglických. Anglická ústava

leží

jedna

z jejích

.

.

—

.

•10

v tom

záleží

tom pvab jakýsi
by chtl, a zárove
které by pi tom pekonati miisil.

pednost anglické

pro historika, který djiny

ústavy, v

její vylíiti

odtud vznikají obtíže,
Macaulay dí: „Nikdy nebylo doby,

ve které valná ást an-

glických institucí by nebyla bývala starou."
dati otázku:

Kdy pak

byly

K

tomu

mladými, novými?

lze

pi-

jestliže po-

kdy pak vznikly ? A práv na tyto otázky ne vždycky
táž dává se odpov. Jsou historikové, kteí pochytivše zaátek a zárodek, z toho zaátku a z tohoto zárodku by rádi
trvaly,

vyvodili celý

ostatní vývoj

anglické

ústavy podlé jakéhosi

vymyšleného postupu, ku kterému doklad z toho,
co se v skutku stalo, marn hledají, anebo nalezli-li je domnle, pispsobují na platný a umlý dkaz svých domysl.
Jsou badatelé, kteí domnívati se zdají, že by celá
pozdjší ústava anglická vyvoditi, že by logickým postupem
myšlení konstruovati se dala z onch hlav Germanie, ve kterých Tacitus nastínil základní ády státního zízení starých
a priori

tém

German;

jsou jiní, kteí by rádi dokázali, že anglická ústava
vlastn ústavou anglosaskou, že všecky podstatné ástky
její hotovy již byly v dob anglosaské, a že vše, co pozdji
se stalo, není než ada zmn, které nic nového nepidaly
a které spíše formy se dotekly, než vci samé; jsou jiní
konen, kteí souvislost doby pozdjší s pedchozí anglosaskou podceují a jí menší váhu pikládají, nežli by mli.

jest

Djiny

anglické ústavy v

stedovku

jsou plny záhad, bud

ješt nerozešených anebo nestejn ešených od tch, kteí
na tomto poli bádali, a všecky tyto záhady a spory vyskytují se zase, jakmile si položíme otázku: kdy a jak vznikl
anglický parlament. Jako ústava nevznikla rázem, tak

lament nepovstal jedním

rokem,

nebyl

vyvolán

do

i

par-

života

jedinou listinou, nebyl stvoen jedinou osobou. Parlament se

znenáhla postupem

asu

vyvinul

:

z

eho

jest vlastní úlohou následující rozpravy.

a jak,

to vyložiti

I.

Keltická Britanie v

století

I.

po Kr. se stala provincií

ímskou; v V. století jí pestala býti. Pestala býti netoliko
ástkou rozpadající se íše ímské, ale také pestala býti
zemí keltickou: zmnila své obyvatelstvo. Vyjma hornaté
krajiny západní starší obyvatelstvo, které

nebylo jako

pí-

poímanilo, ustoupilo a vyhlazeno od nových píchozích, od germánských Auglv a Sašv. Od nich
buzní

Gallové se

založeno více panství, vtších
proti podléhajícím

i

menších, postupným výbojem

Keltm pozdji rzná menší

panství splý-

;

vala ve vtší, až na konec v IX. století všecka byla sjedno-

cena v jediné velké íši, v jednom království anglosaském.

V státním zízení tchto menších panství a potom velkelkého království, které z nich vzniklo, žádných stop
tických, žádných pozstatk práva ímského nenacházíme.

ád

Djiny jak

národnosti tak ústavy anglické poínají se dobou

anglosaskou.

nám nkolika

Tacitus

rysy,

nkolika vtami,

djepisci novjší vykládajíce je napsali celou
i

knih,

po Kr.
králv.

vylíil

státní

zízení

adu

nmeckých národ

v

Nkteí kmenové žili pod vládou král, jiní
V obojích se obas scházíval k rozhodování

rých dležitých

vcech snm,

lých a svobodných

snmu

t.

j.

nichž

o

rozprav
I.

století

byli bez

o nkteshromáždní všech dosp-

— svobodných naproti robm — muž. Vedle

shromáždní jiné, sbor tch, které
lechv a vládyk", Ize-li
výraz,
které
teme
v
Libušin
soud. Jaké bylo zíužiti
zení Sas ve IV. století, nevíme jisto jest, že patili ke kmerepublikánským, že nemli nad sebou králv žádných.
Bez králv zstávala i nadál ta ást, jež zstala na pevnin,
až pak v VIII. století podrobeni jsou od Karla Vel. než u Sas,
kteí pešli pes moe do Britanie, vyvinula se moc královtohoto

bylo ješt

Tacitus „principes" nazývá, „sbor

;

nm

;

ská; za to
ú])lii.

Snad

zanikly v královstvích
jich

na

pud nov

anglosaských

snmy

lidu

vybojované nikdy ani nebylo.

snad byly jen z poátku, v státech malých rozmr, jako
v Kentu, v nichž se promnily v shromáždní menší kompev

tence,

snmy

bud jak bu: mezi snmy lidu
Moc král ve vt-

hrabství;

a parlamentem není souvislosti nižádné.

pozdji v jednotném stát anglosaském nebyla
obmezena žádným snmem, nýbrž toliko sborem podobným
onomu, který po Tacitovi by slouti mohl „consilium principm" a který od Anglosas nazýván byl „witenagemote" t. j.
shromáždní, snm moudrých; avšak na jisto tvrditi nelze,
že by oboje bylo totéž, že by jedno shromáždní bez petržení souviselo s druhým. Witenagemote, snm anglosaský,
ších státech a

shromáždním veškerého

nebyl

ždním zástupc

národa,

od národa volených

nebyl

ani

shromá-

byl to sbor rázu aristo-

;

as

k poradám biskupy
svtské velmože své. Kdo by pijíti sml a ml, nebylo
žádným zákonem vymeno, nýbrž ídilo se zvykem. Nkteí
badatelé vymezují zcela uritými hranicemi kompetenci tchto
kratického.

Králové

ob

svolávali

a

snm,

anglosaských

pikládajíce jim proti moci královské

všecka ta práva, kterými se podle našich

Mly

chie konstituní od absolutní.

a povolovati dan. Pravda

snmu

jest,

názor

liší

monar-

prý právo dávati zákony

že o

tch vcech

a o lecems

pokud tím krápokud na svolení snmu
závislá byla, to vše nevymovalo se žádným zákonem, nýbrž ídilo se spíše kolísavým zvykem a faktickými pomry.
Za král mocných, v pomrech spoádaných nebylo svolení
snmu mnohem více nežli pouhou formalitou, pouhým ohla-

jiném v poradách
lovská

moc skuten

se jednalo, avšak

se obmezovala,

šováním toho, co se státi mlo. Na sklonku doby anglosaské, když veškeré státní zízení se octlo v úpadku, když

moc královská

snmy

více

klesala a

obmezováni

moc velmož
prve.

nežli

stoupala, byli králové

Jednotliví

velmožové

a jicli pívrženci vymáhali na králích, aby bezdky se podrobovali jich vli a jich choutkám. Moc anglosaských

snm

král vyrstala
Doba anglosaská koní

za posledních

stingsii,

z anarchie.

se

rokem

100(5 bitvou

u Ha-

ve kti'rc padl král Ilarold. Vítr/. Vilém, vévoda Xor-

10

mandie, který sebe pokládal za ddice, onoho pak za neuchvatitele panství, zasedl na trn anglickém,
djinách anglických nastala nová doba, v djinách anglické
lístavy spsobeno rozhraní nad míru dležité. O každé instituci musíme si položiti otázku, je-li starší než bitva Ha-

oprávnného

V

i

stingská,

pvodu

povstala-li teprve po výboji

i

anglosaského

normanském

je-li

;

pozdjšího.

V em pak záležela zmna spsobená bitvou Hastingkrálovské osoby. Vybojovaná koskou? Pedevším ve
ist, koruna královská, spoinula na hlav vládce násilného,
bezohledného, ale pi tom energického a dmyslného, udatného bojovníka a pi tom také znamenitého státníka, posledním anglosaským králm v niem nepodobného. Královská
osoba stala se opravdovým stedem národa, královská moc
pronikla celé ústrojí státu a držela na uzd všecky vrstvy
obyvatelstva kázní neúprosnou, ba asto krutou. Nkteí historikové, aby naznaili dosah této zmny, íkají, že moc královská za Viléma a jeho nástupce stala se absolutní.
Vilém dobyl vítzství pomocí svých Norman, kteí s ním

zmn

byli

pes moe

ského, ale

pestali býti Germany, a zmnili

již byli

nosti,

již

Normanov, pvodu nkdy skandinávod poátku X. století ve Francii usedlí, tehda
pišli.

na Francouze.

I oni si

tch velmožv

Statky

se, co do národu Hastingsu vybojovali koist.

anglosaských, kteí na

bojišti

padli,

tch, kteí pozdji marn se pokusili, aby povstáním
svrhli zase jho cizinc, vyhlášeny od Viléma za propadlé

jakož

i

a rozdány, pokud se nestaly majetkem koruny, družin nor-

manské.
želi

Na míst velmožv

anglosaských, kteí

zárove

dr-

velké statky, nacházíme potom velmože a velkostatkáe

z družiny

nového

krále,

barony normanské; a také ást men-

ších statk pešla do rukou nových držitel. Ostatek, znanjší poet menších statká a lid, tedy valná vtšina národa, zstal v podobných pomrech, jako pedtím; jen nejvyšší vrstva se byla zmnila. Avšak nejvtší zmna záležela
v tom, že všickni majitelé vtších i menších statk, a již
Anglosasové i Normané, stali se many i vasally jediného

11

svrchovaného pána, krále Viléma a jeho nástupcv, že statky
volným majetkem, nýbrž lenem, jehož ddiné

jich nebyly

držení spojeno bylo
žení 5 hid (hide,

s

nm.

povinnostmi a bemeny. Kdo ml v drHufe) byl povinen králi konati osobní

službu vojenskou na koni, byl „miles", „knight", rytí.

ml

více,

Kdo

musil vedle sebe pivésti králi a vyzbrojiti jiné

podle velikosti léna svého.
byl dlužen jisté

poplatky

Mimo

bu

to

každý

v uritých

man svému pánu
pípadech dávané

neb žádané, jako když nastoupil nový držitel (relevium), anebo

mimoádn

dle poteby vymáhané. Prohešení se proti
manské trestáno pokutami, zrádci propadli léno
vrchnímu pánu. Feudální ády pineseny z Francie od Nor
manu na pdu anglickou, a tam sloužily k sesílení moci královské, kdežto ve Francii královská moc tém v nivec, v pouhý
stín a prázdné jméno obrácena, když celé rozsáhlé krajiny
dostaly se v držení nkolika velkých vasall, kteí zárove
tvoili hráz nepestupnou mezi králem a many ostatními, ne
již jim ale onm nejvtším vasallm podízenými. Aby v Anglii podobn se nestalo, k tomu pihlížel s dmyslem státnickým Vilém. Nejen bezpostední vasallové (tenentes in ca-

také

vrnosti

pite), ale

manové, držitelé menších statk, kteí,

také jich

bezpostedn pod králem, podízeni

pokud

nestáli

ronm,

byli zavázáni

byli ba-

svazkem vrnosti králi, který také je,
jako své vlastní many, mohl volati do zbran, slovem byli
také many královskými. Ani národnost neinila v tom rozdílu žádného. Normanští baronové tšili se ovšem znamenitjšímu postavení ve spolenosti a v státu, ale ne proto, že
byli Normané, nýbrž že drželi velké statky. Ani rozdíl stavu
duchovního a svtského, v stedovku tak dležitý, nepadl na
váhu. Také biskupové a opatové nejsou než barony a drží
své statky jakožto léno královské.

Král Vilém Výbojce, jakož sebe vyhlašoval

král anglosaských,

chdcm

za

ddice
ped-

tak nevzdal se nižádného práva, které

jeho náleželo, nýbrž pimnožil jich tím, že veškeré

obyvatelstvo a všecky vrstvy jeho udržoval ve vtší odvislosti

od

moci královské,

nežli

byli

pedtím.

Ústava anglosaská

12

nebyla zrušena: zejména zstalo dosavadní zízení hrabství,
snmy v lirabstvích, ale vicecomes i sheriíf, který

zstaly

úedníkem ve všem od královského
Na dvoe královském pak
scentralisována veškerá správa íše v rukou královských úedník, kteí, když se sešli k porad o financích, tvoili nejvyšší dvr finanní (exchequer) a zárove s králem také nejhrabství spravoval, byl

dvora závislým a jemu odpovdným.

vyšší

dvr

dem

státu.

soudní.

Král a úedníci jeho jsou pravým ste-

Vedle toho spatujeme nkdy krále obklopeného širším
shromáždním. Tak r. 1086, když bylo uplynulo dvacetiletí
vlády jeho, svolal Vilém do

statk, vtších

i

msta

Salisbury všecky držitele

menších, ale nikoli k

porad

a rozhodování

emkoli, nýbrž aby všichni se jemu na novo zavázali písahou vrnosti, všichni, a si drželi již statky své od krále
bezpostedn anebo byli zárove many jiných pán. Nehled
k tomu, že vc se pravideln neopakovala, nikdo nepedpoo

jatý

ani v

nebude v tom spatovati jakýsi

dob

snm

národní, jakého

anglosaské nebylo.

Pravideln o velké církevní svátky, vánoní, velikononí
a o letnicích, když král „nesl korunu", to jest: když s korunou na hlav zasedl na trn, spatujeme kolem nho biskupy i barony i jiné many jeho. Zdá se, že v tu dobu všichni
bezprostední manové mli právo pijíti ke dvoru královskému,
ale rozumí se samo sebou, že ne všichni práva toho užívali.
Byly

to velké dvorní slavnosti,

pi emž shromáždným

také

leccos, co se státu týkalo, ohlašováno bylo.

Podobného, ale
byla
shromáždní,
ku
rázu
kterým
král obas
pece jiného
svolával své duchovní a svtské velmože, biskupy, opaty
i

barony.

V

„consilium",

listinách se taková
s

shromáždní nazývají „radou",

dodatkem, že se jich úastnili pední mužové

íše: „principes, proceres regni"
to

výslovn podotýká, že

radu biskupv a

baronv

král

;

to

v týchž listinách se

i

mimo

ono naizuje, vyslyšev

a podle rady této.

Nelze popíti, že v státním ústrojí anglickém po r. 106G
consilium zaujímá i)odobné místo jako pedtím snm anglo4(i

i;{

Avšak co o tomto eeno, platí
vtší moc provozoval Vilém a jeho
nástupci, tím menší moci tšila se taková shromáždní bez
urité kompetence a bez práv urit vymezených, I witenagemote i consilium se skládalo z týchž len, z velmož dusaský, witenagemote zvaný.

ím

tím spíše o onom.

chovních
octli se

i

svtských, než biskupové a baronové po

ve vtší odvislosti od krále, stavše se

r,

1066

vesms many

Lze tedy íci, že i v té píin ústava stará petrvala
osudný rok 1066 a že consilium není než witenagemote s ji-

jeho.

ným jménem, ale sluší dodati, že králové normanští bývali
mnohem mén obmezováni „radou", nežli panovníci starším
snmem. Avšak pomr tento mohl se zmniti pozdji a zmnil
se skuten. Zmnil se, když moc královská, vykonavši svj
úkol, pestávala býti „absolutní". Úkol její záležel v tom,
aby velké vasally držela na uzd, aby chránila živel anglosaský ped pílišným útlakem se strany Normanv. Velmo-

žové nejednou o vzpouru proti Vilémovi a jeho
pokusili, avšak podlehli

na

lid,

který

pi

stál

pi

nástupcm

se

tom, když nemohli se spoléhati

králích.

královské moci bylo

Silné

v Anglii teba, aby mezi živlem starším, anglosaským, a no-

vji pibylým, normanským, se neobnovovala bez pestání
Než pi tom síla moci královské
velmi asto pesahovala pes meze k blahu celku potebné,

válka na život a na smrt.

majíc do sebe ráz násilný a bezohledný.
a jeho úedníci, že síla

Dobe

znajíce král

moci královské pedevším záleží na

plné pokladnici, užívali všech vhodných

prostedk, slušných

Ukládáním etných dávek
a pokut, slovem vydíráním ustaviným trply všecky vrstvy
i

neslušných, aby

ji

obyvatelstva, baroni

naplovali.

nemén

nežli lid.

Nátlak vzrostl v

bím

jakým byl hned nástupce
Viléma Výbojce, syn jeho téhož jména král Vilém II. (1087
až 1 lOO) když pak pestal za krále slabého, jakým byl tetí
nesnesitelné za špatného panovníka,

;

—

II, panovník, Štpán (1135
1154) proti pílišnému nátlaku nastala ihned i)ílišná reakce, totiž anarchie
a pechmaty se strany baronv. Osobnost královská rozlio-

po Vilémovi

dovala po

pednosti

o

osudech

cek''ho

státu.

Nemelo-li se

u
obojí opakovati, nezbylo než vykázati královské moci

meze, aniž by

svému

pi tom

více nedostála.

urité

seslabena byla v té míe, že by úkolu

Kde meze

tyto uriti nutno, o to

b-

želo v ústavních sporech, které dosti záhy v Anglii se zaaly.

Hned Jindich

— 1135), jenž

nastoupil po špatné
vidl se nucena zahájiti svou
vládu vydáním listiny, kterou sliboval, že zloády obvyklé
za panování pedchdcova pestanou a napraveny budou.
Král tím nevzdal se žádného práva, kterému se tšili otec
a bratr jeho, nýbrž pipovdl toliko, že jich nebude užívati
k vydírání a k provozování všeliké libovle proti svým vasallm, duchovnÍLi i svtským. A také ona slavná „velká
charta svobod" (magna charta libertatum) krále Jana r.
1215 vydaná není než podobným pokusem, aby vymena
a obmezena byla moc královská a zejména ta ást práv, která
plynula z pomru krále jakožto vrchního pána k manm. Liší
se od listiny Jindicha I., která jí byla vzorem, rozsáhlostí
svou i dosahem svým, jakož spsobem, jakým byla vymožena.
R. 1154 nastoupila nová dynastie, rod Plantagenetský,
který však není než pokraování starší dynastie normanské.
Poíná se Jindichem II. (1154 1189), vnukem Jindicha L,

vlád

I.

(1100

bratra svého Viléma

II.,

—

synem dcery jeho Mathildy. Otec jeho byl Geoffroy, hrab
Anjouský. Po ddu zddil Jindich 11. Anglii a Normandii,
po otci hrabství Anjouské a manželka jeho pinesla mu vnem krajiny francouzské Poitou a Quienne. V Anglii samé
po nepoádcích, které trvaly za let Štpánových, nastala doba
reform, nastala doba harmonie vnitní. Poádek a lad celkem
potrval také za Richarda L, píjnu'm Lvísrdce (1189

— 1199),

a

on málo let krátké vlády své v Anglicku pobyl; nacházíme jej v krajinách francouzských, které k panství jeho patily, na kížové výprav, v zajetí císae Jindicha IV. Po
špatná vláda nástupce Jana (1189—1216) stala
pramenem nepoádku, nelad, nespokojenosti a vzbudila

smrti jeho
se

v djinách anglických.
Špatnou a nešastnou byla vlátl:i Janova v každém ohledu.
zevnjší moc utrpla tím, že Normandie ztracena navždy.

prvý veliký spor ústavní

I
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Spojena

se

vislosti

Než ztráta dynastie byla výhodou národu
Rodové normanských baron pozbyli tím sousvou pvodní otinou, byli odkázáni na novou

s Francií.

anglickému.

vlast a sblížili se s obyvatelstvem jeho anglosaským, v

nmž

hledali a našli spojence proti nátlaku špatného krále, který

mrou

stejnou

týral

S barony a

ele vdce

venstvo, majíc v
se

všecky vrstvy obyvatelstva

ostatním obyvatelstvem spojilo

s

tmto nepodailo

s^^é,

vyrovnati

íše

své.

se také ducho-

preláty církve anglické, když

spor mezi králem a velmoži,

kteí jemu poslušnost byli vypovdli, smíením. A teprve
spolkem všech tíd pinucen Jan, aby vydal velkou

tímto

chartu.

Velká charta skládá se z G3 odstavc, obsahu rozmaspelený úel, aby odstranily zloády

nitého, které však mají

provozované od nejvyšších
království
nictví.

i

úedník, od

jednotlivých hrabství, ve

Svdí

sice

po pednosti bezpostedním

lovským, avšak zárove se v ní naizuje, aby
zování svých práv proti svým

podízeným

správ

sheriíf, ve

správ íiuauní
i

i

v soud-

manm

krá-

oni v provo-

šetili týchž sluš-

ných mezí, které sami moci svého vrchního pána, krále, poBylo slušno, aby baronové všem, kdo jim v boji

ložili.

s

králem

výhody z vítzství plynoucí.
Velká charta po r. 1215 astji od král anglických
potvrzována, do konce stedovku osmaticetkráte avšak

byli pomáhali, pojistili

nov

;

pece nesmíme

ji

považovati za jediný základ

ústavy

an-

Zejména stopujeme-li vývoj parlamentu, piteme jí
menší dležitost, nežli bychom na první pohled oekávali.
Nejvydatnjším pramenem nespokojenosti za Jana bylo
neustále ukládání a vymáhání rozliných dávek a daní. Dan
ty nebyly pokaždé všeobecné, neukládaly se veškerému oby-

glické.

tíd,

tu

bírajíce

jednch

astji se obraceli k té neb oné
k oné, anebo stejnou dobou ke všem, vykaždé píspvky penžité jiného spsobu, na

nýbrž

vatelstvu,

k
od
je

té,

králové

tu

prost rozkazem svým vymáhajíce, na jiných díve
Bez svolení ukládali bemena tm,

povolení jich žádajíce.

kteí sedli na královských

statcích, jakož

i

mstm,

která

IG

byla zcela od moci královské odvislá. Chtli-li pak od

svých žádati

vc

že

píspvk mimoádných

manu

(auxilium), bylo zvykem,

pedložena prvé rad biskupv a baronv, v které
shromáždni všichni manové, v které však zase-

sice nebyli
dali

vtší

aspo ti, kteí, vládnouce nejvtšími statky, také nejbemena na svá bedra vložiti mli. Oni povolovali za

Když pak v druhé polovici XII.
století ukládány také dan všemu obyvatelstvu spolené, pi
emž každý ml dáti píspvek movitému jmní, kterým vládl,
pomrný, i o to mohlo jednáno býti prvé v rad, „consilium"
zvané. Avšak prameny djepisné, pokud se nám zachovaly,
sebe

i

za ostatní zárove.

nevypisují, že

ani

proti

králm

by se

to

vládla takou

pokaždé, aniž rada

bylo stalo

mocí, aby se

byla

tšila nejen

právu povoliti, ale též dležitjšímu nepovoliti toho, co od
onch žádáno. Ani v té píin kompetence rady nebyla ani
ustálená, ani dosti uritá.

Libovoln

si

vedl pak zvlášt král

Jan pi ukládání mimoádných dávek manm svým vedle
služeb vojenských (auxilium); pi vymáhání píspvk za
služby vojenské, když

mnou

n

jich

nežádal, ale

žádati

mohl, a zá-

Teprve velká charta vyslovuje
zásadu, že král nemá právo ukládati takové dávky a pío jiných daních a berních zmínka se neiní
spvky
jednostrann, nýbrž toliko se svolením tch, kterých se vc
za

(scutagium).

—

—

týe,

totiž

drží

(tenentes

všech
in

manv, kteí
capite).

pi

nho bezpostedn

jiných

ml býti vázán k svolení
tom velká charta se nezmiuje, urujíc

a to zcela urité

daních

rady biskupv

ních král
o

od

léna

Zdali

a

a ber-

baronv,

toliko, že v jisté

píin, když by totiž král žádal za auxibaronm a prelátm mají pistoupiti

lium neb scutagium, k

také všichni bezpostední

má

manové bez

rozdílu, že rada

velmož

na obecnou radu veškerého království (commune concilium rcgni). Aniž se tomuto velkému shromáždní
uruje jiná kompetence mimo jediné právo, aby tázáni byli
se rozšíiti

ped

uložením auxilia neb scutagia.

Ani jediného odstavce

velké charty nesluší vykládati v tom smyslu, jako by obecná

rada všech bezpostcdních manu
50

mla

v budoucnosti nastou-

17

piti

na místo starodávné rady

baron svtských

duchov-

i

Ovšem že tito menším manm v jedné eené píin
pikli právo nenepatrné, ba tak znamenité, že historikové
do dnešní doby nevdí, jak by mli rozumti 14. odstavci

ních.

velké charty, ve kterém se ustanovuje, aby do obecné rady
voláni byli jak velcí

tak též všichni

Jest podobno, že by

lovští.

pouhým rytím, jen když

velcí

tito

baronové menším, ba teba

drželi

léna

bezpostedn pod

králem, propjili hlasu stejn závažného?
kové,

krá-

ostatní vasallové

nemohouce tomu uviti, mají za

Nkteí

histori-

že prý menší va-

to,

nemli k „obecné rad" picházeti vesms, nýbrž že
stedu a na míst všech.
Avšak velká charta o tom ani slovem se nezmiuje a nemáme
sallové

mli

toliko voliti zástupce ze svého

práva výklad ten do ní vnášeti. Jediná pednost, kterou
velcí
z

baronové a prelátové výslovn vyhrazují,

má k

nich

obecné

rad

jest, že

sob

každý

zván býti jednotliv obzvláštním

listem královským, jemu svdícím; ostatní pak bezpostední
manové korunní ])utež voláni vbec a všichni zárove pro-

voláním všem najednou svdícím.
že tito podrobí se jich vedení a

pání

Bezpochyby, že doufali,

budou

si

vésti ve

všem

dle

jich.

II.

„Commune

concilium regni" stanovené velkou chartou

svobod se nikdy nesešlo. Spor krále Jana s oposicí obnovil
se nedlouho po vydání této listiny zase a promnil se v ob-

anskou

válku, když jedna strana po smrti

Janov

(f 121())

druhá
pidržela se nezletilého ddice koruny Jindicha
Vladai,
však volala na trn prince francouzského Ludvíka.
III.,

v jichž

ele

vydali sice

odstavec

stál

nov

12.

i

hrab Pembroke, jménem nedosplého krále
velkou chartu hned r. 1210, avšak pi tom

14.

vážlivé a dležité".

vynechán jakožto ustanovení „píliš po-

Mlo

prý se

o ty

vci

jednati

pozdji,

až by se plnjší rada sejíti molila. Mínila se tím rada podle

starého zvyku, ve které by baronové obou stran zasedli. OkaSliírka in'u<ln;Í8i;k a loiiu-iiv. 11.

2
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mžik ten nastal již r. 1217, kcl3^ž ob strany se smíily a Jindich III. uznán za krále ode všech. Velká charta vydána
a potvrzena na novo, ale i tentokráte odstavec 12. a 14. vynechán. Baronové se sami vzdali pokusu sesíliti se menšími
vasally v jednom a témž shromáždní, pokusu rozšíiti pibráním jich radu baroniiv na obecnou radu íše. Než parlament anglický pece vznikl podobnou cestou, jakou tato
povstati mla, totiž doplnním starodávné rady baronv svtských i duchovních, ale nikoli pistoupením všech ostatních
bezpostedních manu koruny, nýbrž pibráním volených zástupc i posl všech tch tid, které si v stát vždy vtší
platnost

celého

sjednávaly.

století,

ustálilo se znenáhla

Pokud

ped

Nestalo

nestalo

se

nýbrž prbhem
jediným ustanovením, nýbrž

se to rázem,

to

zvykem.

král byl nezletilý, scházívala se rada

astji než

moci práv proto, že král byl nedosplý, pi emž v užívání vešlo jméno, kterým se od té
doby astji nazývá „parliam entum". První krok k rozšíení parlamentu volenými zástupci stal se pak r. 1254, když
tím, tšíc

se vtší

:

král Jindich

III.

,

jenž

již

nkolik

let

osobn

vládl, byl odešel

do jižní Francie, do Gaskoska, které vždy k panství

král

anglických patilo, poít války proti sousední Kastilii. Richard,

vévoda Cornwalliský, bratr králv, chtje poslati tomuto vydatnou posilu, svolal do Londýna k parlamentu všecky bez-

postedné vasally, jichž statky vynášely více než dvacet liber
ron. Oni mli vyzváni býti, aby podle daného slibu za
králem do války se vypravili. Zárove pak naízeno sheriffm,
aby po hrabstvích svolali shromáždní i snmy, ku kterým
picházeli všichni, kdo se osobní svobod tšili, a vyzvali
shromáždní k volb dvou rytív ze svého stedu, kteí by
do Londýna se dostavili a tam ped radou oznámili, ím by
na penzích králi pispti chtli. Jelikož bím, které válka
vyžadovala, nemlo se uložiti toliko na bedra bezpostedních vasall, kteí drželi léna té velkosti, že ukládali povinnost osobní služby aneb i vtší; jelikož mli penzi pispívati také menší bezpostední manové a též ostatní obyvatel52
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osobn svobodné:

stvo

skládající

netoliko

se

bylo sliišno,

Mlo

prvé tázány byly.

ze

tedy

se

všech

aby také ostatní tídy

velké shromáždní,
bezpostedních manu, jak
sejíti

ustanovuje velká charta, nýbrž shromáždní na základ ješt
spoívající. Shromáždní r. 1254 tvoí pechod od
obecné rady velké charty, která nikdy se nesešla, k pozdjšímu parlamentu. Pi tom pak nesmíme zapomenouti, že po-

širším

volání volených

zástupc

jest jednotlivý

pípad, který hned

Londýn r. 1254
shromáždní stejn oprávnných len, kteí by
v trvalý

zvyk nepešel, a že v

spoleným hlasováním
vrstvy

i

tídy:

1.

rozhodovali.

byli

baronové

ped

již

se nesešlo

emkoli

o

Lze rozeznati ti

tím byli

Gaskoiíska se vypraví a že sami ve zbrani a

že do

slíbili,

branným lidem

s

svým po velkonocích do Londýna se dostaví 2. ostatní bezpostední vasallové hned vyzváni, aby ve zbrani nalézti se
dali
nevíme, zdali dodatkem ochotnost svou vysloviti mli,
že uiní, za král žádá, nevíme vbec, zdali jednání parlamentu jakýmkoli spsobem se úastniti mli; 3. poslové
;

;

hrabství byli voláni

píspvek

„ped radu"

a

mli rad

hrabství poskytnouti chtjí.

Radou

oznámiti, jaký

nelze

rozumti

než radu baronv.

Od

té doby, co

dosplý

stala nespokojenost tou

od

nho

ády,

král uvázal se u vládu,

mrou,

dan

kterou vzrstaly

vzr-

a dávky

vyžadované, a vzmáhaly se rozliné nepoádky a zlo-

jichž

pvod

mnozí v tom spatovali, že Jindich

III.,

sám

osobn vládu veda, nejvyšších úad bud delší dobu nikomu
nesvoval anebo za své rádce a úedníky volil muže neoblíbené.

zmní

R. 1258 parlament povolil králi daii s podmínkou,

spsob vlády. Jindich III. byl pinucen
penésti správu íše, kterou dosud ve svých slabých rukou
držel, na „královskou radu", na sbor rádc, volených z ásti

že

od krále,

dosavadní

z

býti všichni
krále, ale

ásti od parlamentu.
nejvyšší úedníci,

jenom pokaždé na

Jindich
pocioval

III.

Této

volení sice jako dosavad od

rok.

ústupek tento, který

brzy jako jho

rad odpovdni mli

nesnesitelné.

skuten
Když

se

byl nemalý,

ho

zbaviti
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chtl,

opel

Šimon

z

se

tomu

s

velikou

hrab

Montfortu,

ástí

baron vdce

oposice

Leicesterský. R. 1261 vypsal par-

shromáždní baron a biskup, kteí
volali také k téže porad posly
z hrabství „jednat o obecné dležitosti íše". Avšak nežli
se toto shromáždní sejíti mohlo, poalo jednati se o smír
mezi Jindichem a stranou Šimonovou. Král pak, tuším že
podle úmluvy se svými dosavadními protivníky, vypsal plný
parlament, shromáždní baron obou stran a povolal také
lament své strany,

totiž

se ho pidržovali,

pi emž

Spor krále s oposicí
pokusy v letech následujících
nevyízen konen. R. 1264 pece došlo k obanské válce, pi
emž baronové i ostatní obyvatelstvo se rozdlilo ve dva
tábory. Král v bitv u Lewesu poražen a zajat (14. máje
1264). Zstával sice králem, ale moc všecka skutkem pešla
do rukou Šimona Montfortského, který za as svého vladaení
dvakráte svolal parlament. Poprvé do Londýna hned po vítzné bitv, kdež pak na krále vloženo podobné jho jako
r. 1258, totiž užší královská rada devíti len, jmenovaná ne
od krále, nýbrž na míst nho od tí voliv ustanovených
k tomu parlamentem. Pi tomto shromáždní zase pítomni
byli poslové po hrabstvích volení, kteí také nový ád vlády
schválili, jakož se praví v listin o tom v ervnu r. 1264 vydané, že vše se stalo „v Londýn svolením, vlí a rozkazem
krále, prelátv, baronv, jakož i obce (communitatis) tam
pítomné", ímž však „obec" i poslové hrabství rovnoprávným lenem parlamentu se ješt nestala, neb jmenování voli
zstalo pi prelátech a baronech bez úastenství onch. Shromáždní r. 1261 a 1264 odbývaná jsou první parlamenty, ku
kterým obecní pišli, netoliko aby ped radou ohlásili, jaké
na sebe vzíti chtjí, ale aby také hlas jejich slyšán
volené posly

z

hrabství

do Windsoru.

ani tímto ani jinými mírnými

bím

byl o vci, která všech se týkala, o

zmn dosavadní

nejvyšší

vydatném obmezení moci královské v starší
dob v Anglii neznámé.
Vítzství Šimona Montfortského nebylo ani úplné ani
trvalé. Valná ást baronu bud opustila Anglii a utekla se

správy íše,

o

I
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do Francie, kde králová sbírala vojsko, aneb
podvolovala se nadvlád jeho.

livostí

Šimon

s

nevolí a žár-

ml

proti

sob

bývalou stranu královskou, jejížto hlava, Jindich III.,
se nacházel v moci jeho. K druhému parlamentu, který se
oposici,

v lednu

sešel

r.

1265 a který se obzvlášt

„parlamentem

Montfortu" nazývá, povolal jménem královským ne
veškeré baronstvo, nýbrž jen ty, kteí mu oddáni byli, za to

Simona

z

však pibral doufaje, že jiné tídy obyvatelstva
získá, nejen zase posly hrabství, ale také

si

tím trvale

poprvé zástupce

jistého potu mst. Hned potom obnovena válka zase,
pi emž vdcem strany královské byl princ Eduard. U Eveshamu 4. srpna 1205 poražen a zabit Simon z Montfortu, hrab
Leicesterský, jehožto jméno v pamti národa anglického proto
chtje oposici své proti moci královské
podporu v stedních vrstvách, otevel tmto bránu
k parlamentu, aby již vstoupily do nho jakožto ást pod-

trvale utkvlo, že on

sjednati

a ne-li

statná,

pece oprávnná hlasu svého
nejdležitjších vcech státních.

rovnoprávná,

pozvedati

a rozhodovati

K poslm

v hrabstvích

o

volených on prvý pibral též zastu-

mst. Avšak tvrcem parlamentu

pitele

nelze. Již nejbližší

parlament

r.

1267

byl,

jej

pece

nazývati

jak se zdá. toliko

podle staršího zvyku. V díle Šimona z Montpokraoval teprve vítz Eveshamský, král Eduard I.
(1272
1307). Když otec jeho zemel, nebyl v Anglii; nacházel se na kížové výprav. Prozatímní vladaové r. 1273
do Westminstru svolali biskupy, barony a zástupce hrabství
to nebyl parlament — ti, kteí se dostavili, skláa mst.
dali novému panovníku písahu vrnosti a proto byli svopece zasluhuje povšimnutí, že hned na poátku vlády
láni
Eduarda I. setkáváme se zase s volenými posly.
Eduard I. byl výborný král; prvá léta jeho jsou doba
šastná. V dosavadní zákony a právní zvyky uveden poádek

baronv

rada

fortu

—

A

—

kodifikací;

vydána celá

ada

„statut", které i)okaždé i)ed-

Jako za Jindicha II. byla to po
bouích pedešlých dol)a harmonie. Niv, na konec století dostavily se zase boue, ku Utrrym Eduard I., drdu svéiini
ložcny jsou

parlamentu.

6.S
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i

nepodobný,

otci

podntu zloády, nepoádky

a

špatnou

vládou nezadal. Dostavily se takoka samy sebou, když ze-

vnjší

pomry

mena

ukládaly.

národu anglickému nová a vždy rostoucí beNelze ani íci, že by Angliané jich nebyli

chtli podnikati, ani že by král byl je chtl ukládati jedno-

strann
že

:

avšak to zdá se býti založeno v povaze vcí lidských,

každý pokrok, každý vývoj

djinný bývá provázen ne-

pokojem, bouí a bojem.

Skotskem a vzpoura ve Walesu to
Král svolal r. 1295
parlament vynikající plností úastník: sešli se ve WestVálka

byly,

s

Francií, se

ježto inily vypsání daní nutným.

minstru prelátové, baroni, zástupcové duchovenstva, poslové
hrabství a

mst.

Organisace

anglické

církve

byla

starší

než

nkteré

stránky ústavy státní. Prvé nežli anglosaská království sply-

nula v jedinou monarchii, rozdlena Anglie na diecese biskup-

V onch se scházívaly synody
tchto provinciáln, a starší než
monarchie a než witenagemote jsou národní synody celé
církve anglické. Národní synody potrvaly také, když jednotná
íše anglosaská povstala, avšak nescházely se píliš asto
pro žárlivost obou soupeil, arcibiskup Canterburského
a Yorkského. Za to tím vtší váhy nabyly konvokace, synody
provinciáln. Úastnili se jich vedle prelátv a opatv i dkanové kapitul a arcijáhnové; avšak již r. 1225 kruh úastník
se rozšíil, když povoláni vedle vyššího a stedního duchoské a provincie arcibiskupské.

duchovenstva diecesalné, v

venstva také plnomocníci knžstva nižšího.

zvyk

se ustálil

Bhem XIII.

století

a nižší duchovenstvo nabylo pojištného práva,

aby na konvokace posílalo volené zástupce, díve nežli se
v parlamentu trvale úastniti mohli poslové hrabství a mst.
Ano zdá se, že pi pibírání tchto k rad baron parlamentu
za vzor byly konvokace církve anglické.

Když vedle daní feudalných, které vzkládány na biskupy
a opaty, králové
stva,

píspvky

když v užitek vešly

žádali také od ostatního duchoven-

dan

ukládané veškerému obyvatelstvu
66
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Z

jmní

movitého, tu veškeré duchovenstvo se domáhalo práva,

— ped

—

bemen
slyšáno bylo. Králové
kouvokacemi, bud svolávali zvláštní shromáždní duchovenstva podle spsobu konvokac. Novou cestu
nastoupil r. 1254 Richard Cornwalliský, když povolal k paraby prvé

bu

jednali o to

uložením

s

lamentu vedle posl hrabství také zástupce duchovenstva.
Za Simona z Montfortu povoláni k parlamentu r. 12G5 také

dkanové kapitul. Ticet let pozdji Eduard I. do Westminstru shromáždil nejen duchovní a barony, ale vyzval také
arcibiskupy a biskupy, aby ze svých diecesí poslali mimo
arcijáhny též volené zástupce kapitul a nižšího duchovenstva
v každé diecesi.

Nejastji ped

r.

1295 k parlamentu pibíráni poslové

bezpené

hrabství. Cítáme-li toliko zcela

osmkráte:
1290, 1294.
r.

r.

1254,

1261,

1264,

zprávy, stalo se to

1265,

(1273),

1273 (shromáždní Westminsterské) a

se tedy

1278,

Poslv mst pi parlament nenacházíme

poslanci

hrabství

r.

r.

1283.

1283,
až zase

Vyskytují

1295 po deváté, poslové

mst

pak teprve po tvrté.
1295

Parlament
Že pak vrstvy,

z

v jediný celek,

patrno z toho, jak

r.

svolil králi

kterých

k dani

skládal,

se

si

z

movitého jmní.

nesplynuly ani tehdy

mezi

sebou

bím

na

sebe vložené rozdlily. P)aronové a poslové hrabství uvolili se
platiti

jedenáctinu

z

movitého jmní, poslanci

mst

sedminu,

duchovenstvo desítinu.

Hned r, 1296 svolal Eduard I. plný parlament opt.
Baronové a poslanci hrabství povolili dvanáctinu, poslové
mst osminu; avšak duchovenstvo veškeré odepelo nové
píspvky, odvolávajíc se k bulle papeže Bonifacia VIII. téhož
r. 1296 vydané
(„Clericis laicos'), kterou všem laikm bez
rozdílu bránil osobám duchovním jakékoli dan a dávky ukládati. Eduard I. r. 1297 svolal radu svtských baron, žádaje
na všech, aby oni jakožto pední nuinové pipojili se k nmu
na výprav, kterou podniknouti chtl do Flander, aby si)o-

jcncm svým

proti

spolenému

nepíteli, králi raucouzskému,

67
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na pomoc pispl. Když
jal se sbírati

vojsko

dan

užší rady ani širšího parlamentu.
se stává z nutnosti,

mu

baronové poslušnost

i

a vypisovati

netázaje

pi

Ohlašoval

nemá v budoucnosti

odepeli,

se již ani

tom, že co

se stávati

pokaždé.

tmi, kteí se k nmu pidali, Anglii, kde
obanská válka již skorém se poínala. Mezi tím jednáno
neustále o smír mezi králem ped odjezdem a s králevicem
Eduardem, prozatímním vladaem, po odjezdu jeho s jedné
a oposicí se strany druhé, kteréžto jednání ješt roku 1297
ukoneno šastn. Král Eduard I. vydal listinu, obsahující
potvrzení a doplnní velké charty svobod. Doplnno mlo
býti tak, aby co posud bylo kolísavým zvykem, stalo se
ustáleným právem. Král slíbil jménem svým i svých ddic
arcibiskupm, biskupm, opatm a duchovenstvu, baronm
a vší obci zem, že nikdy nemají žádné bern, dan a dávky
R. 1297 opustil

s

vybírány býti, leda se

spoleným svolením

vší íše,

však k žádosti králov dodána klausule znjící:

pi emž

mimo dan

a dávky ode dávna obvyklé.

Eduardem
lamentu, co se

I.

dovršen a dokonán vývoj anglického par-

týe

vku asem

složení jeho.

A

do samého konce sted-

pece o všech
dležitjších vcech tázán býval plný parlament, skládající

ního

se

z

svolávána také rada baron,

baron svtských

z jichž

a

duchovních

i

z

posl,

volených

rady však zase vystoupili zástupcové nižšího ducho-

venstva, které o právo, aby do parlamentu posílali své posly,
nestálo, majíc

anglický král

svj zvláštní parlament, t. konvokace. Žádný
nemohl se obejíti bez parlamentu; než hra-

již

nice mezi

skou

s

mocí parlamentu s jedné a „praerogativou" královdruhé strany do konce stedovku kolísaly se. I v no-

vém vku

ustálily se

zákony

i

zvykem, teprv v XVIII.

století

po dlouhých zápasech ústavních, po dvojí revoluci, po vypuzení Stuart, a to tím spsobem, že na všech místech se
pošinuly ve prospch parlamentu.

vk

Pes

to lze již

pro stedo-

práva parlamentu takto vymeziti
1.

Nejdležitjší bylo

hožto práva, jak svrchu

i)rávo

vyloženo,
58

povolovati

dan,

z které-

parlament vznikl. Povo-
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Parlament

všech práv ostatních.

lováuí daní bylo základem

velmi asto k povolení daní pipojoval podmínky a žádosti
na které králové, nechtíce a nemohouce po-

nejrozlinjší,

strádati daní, pistupovati musili.

lament také toho, že
mal, jak

s

povolenými

Nejednou domohl se parbyly, aby prozkou-

mu úty pedloženy
danmi

se bylo naložilo.

Na

sporu však

zstávalo, zdali králové mají právo stará, zvykem ustálená
nkteí
cla zvyšovati a k nim nová zavádti. Nad to pak
králové v XV. století obcházeli parlament, vypisujíce nucené
pjky auebo vymáhajíce je pod jménem „dobrovolných"

dar

(benevolencí).

pece asto parlament vyzýván byl,
aby soud svj vydal o vcech se zahraniní politikou souválky.
visících, obzvlášt ped poetím aneb pi skonení
2.

Ne-li vždycky,

3.

Zákon vbec platný

spolen

od parlamentu

i

(statut)

krále,

mohl vydán

býti toliko

když parlament

a schválil a král potvrdil. Parlament

jej

pijal

dobyl také práva

si

vesms z pedloh
(bili) nových
pedlohy
královských, než bhem asu vycházely
pi tom
Avšak
zákon také ze stedu parlamentu samého.

iniciativy.

Starší statuty

vycházely

skoro

hranice mezi statuty a jednostrannými
(ordinacemi) nebyly tak

pesn

královskými rozkazy

vymezeny, aby mocnjší krá-

lové nemohli právo zákonodárné parlamentu
4.

Nejtužší spory povstávaly

nkdy

skracovati.

zdali králové

o to,

jsou

úedníky a rádce
vznikly obanské
tch
spor
ze
nejednou
že
propouštti, tak
dosti mocným,
byl
kterých
za
král,
války. Parlament za tch
propuštním
toliko
zídka
se
aby vli svou provedl, spokojil
je ped svj
pohánje
úedníkv a rádcv královských, nýbrž
strannickou
a
domnlých
soud z vin opravdových nebo také
a tresty.
pokuty
vášní vymyšlených, ukládal jim obyejn tžké
popravišti.
Nejednou úedníci královští skonili život svj na
V stedovku a také dlouho v novém vku v djinách anglických vypravuje se netoliko o propouštní, ale rovnž asto

povinni k žádosti parlamentu své nejvyšší

o „pádech"

pedních hodnostá íše.

1

králové

sami ne-
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jednou k ztrát milosti pipojovali tresty

tehda,

i

kdy vina

trestuhodná dokázána nebyla.
Anglický parlament od XIV.

dom

i

(house)
1.

století se

skládá ze dvou

komor.

V dom lord

zasedaly hlavy

tch

rodin,

které od

starodávna k radám zvány byly. Avšak vedle toho tšili se
králové nepopíranému právu, že každého dle libosti do

domu

i

lordem uiniti mohli. Mimo ídké výjimky
ddiné a pecházelo s otce
na prvorozeného syna. Zárove udíleny tm, kdo do domu
lord povoláni byli, rozliné tituly, šlechtickým predikátm

lord

povolati

právo zasedati

s

lordy platilo za

jiných zemí a stát podobné. Nejvyšší titul byl titul vévodský.

Práv

tím,

zabránilo

že králové

se,

si

právo jmenovati lordy zachovali,

že lordové se nestali

uzavenou kastou, jakou

na p. byla šlechta benátská. Aniž pak tšili se lordové takým
právm a privilejím, jakých požívala šlechta jinde, zejména
v píin daní. I v život spoleenském nedlily jich od ostatního obyvatelstva
ta

vc svdí,

že

pedsudky takové jako jinde, o
Angliané pojmu „mesalliance"

emž

již

neznají.

Jediné opravdové privilegium lorda v tom záleží, že jsa obžalován ze zloinu

nemže

souzen býti leda od rovných

sob

domu lordv. V procesu pak parlamenkdyž parlament úedníky a soudce královské ped

(peer), to jest od
tárním,

svoji stolici pohnal, vynášeli

kdežto

konený rozsudek

na

slušel

n žalobu obecní ped lordy,
domu lord

i

tehdy,

když

obžalovaný peerem nebyl.
2.

z

Dm

obecných (house of the commons) skládal se

volených zástupc hrabství a mst.

Zástupc

hrabství

bylo 74,

po dvou

z

37 hrabství, na

které Anglie se dlila. Voleni bývali v shromáždních hrabství

pod dozorem sheriíl, na nž nejednou žalováno, že nenebo neslušnými prostedky podporovali kandidáty

kalými

vlád píznivé. Voleni býti mohli zpoátku toliko rytíové;
pozdji nastoupil na míst této kvalifikace totiž dosti znaný
census.

Passivnému volebnímu právu tšili se jen

ti,

kdo

27

slušným jmním; census však, kterým od 15. století
se obmezovalo aktivn právo volební, byl velmi mírný. Povládli

hrabství podrželi

slové

titul

„rytíi hrabství"

(knigiits

of

the shire).

mstm

Udíleti
právo, aby posílala volené posly do parlamentu, bylo ástí nenepodstatnou královské praerogativy jako

právo jmenovati a povolávati lordy do první komory. Poslové

mst

vlád nejoddanjší ást parlaNe všecka msta v Anglii tšila se právu volebnímu,
ne všecka byla „msta parlamentární" (parlamentiary borougli). Poet tchto neustále se mnil. Za Eduarda I. bylo
(boroughs) bývali asto

mentu.

166

mst

v parlament zastoupeno, každé vysílajíc po dvou

stedním vku bylo v parlamentu píliš mnoho
zástupc mst, hledíme-li k potu, k dležitosti, k jmní,
k daním mstského obyvatelstva u porovnání s jinými típoslích. Již v

ád

dami. Volební

mstech

stejný;

V

sebe rznily.

a zejména census aktivní nebyl ve všech

ídily se ústavami mst, které se valn od
parlament samém poslové mst,
potem

a

etnjší, asto se podizovali vedení

rytí

hrabství.

Rozdlení anglického parlamentu na dva domy nepouritým zákonem, nýbrž vyvinulo se samo. Vlastn
jest tak staré jako parlament sám. Nikdy všichni, lordové
i obecní, nebyli jeden sbor. Každá ást pro sebe
lordové,
vstalo

—

poslové hrabství, poslové

obzvlášt, jak

arda

I.

ího"

dm obecných,

(speaker), kterého

jednání v

Záhy
vedle

si

dom

také

povolovala

splynuli

rokujíce
si

poslové

dm

hrabství

spolen pod ízením

ze svého

stedu

volili

da

doby Edua

mst

„mluv-

sami, kdežto

obecných dobyl rovnoprávného postavení

jen k povolení daní,

Kdežto zprvu poslové voláni
tak že

nkdy

XIV.

století

oba domové

byli

asto

se ostatního jednání ani

neúastnili, po svolení daní žádaných ilinod

staveni, tak že

poátku
z

lord ídil pední královský úedník, kanclé.

(lomu lord.

jíce: již ve

z

píklad svrchu uvedený

než velmi záhy

;

v jeden

svdí

mst —

sob

dom

se vrace-

na roven jsou po-

votum parlamentu u všech vcech se skládá
61
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ze

stejn závažného hlasu obou.

Jen

pi

parlamentárních

procesech lordové jsou soudci a zaujímají vyšší místo než
žalující

obecní,

od kterých však iniciativa vychází, kterou

i

v jiných vcech víc a více

v

stedovku

souvisí,

do svých rukou pejímají.

platilo, že cokoli s financemi, s

musí nejprve vyízeno býti v
na lordy se vznese.

dom

danmi,

Již

penzi
obecných, díve
s

vc

nežli

Obyeje

a spsob,

ád jednací stedovkého

parlamentu

se z velké ásti zachoval do dnešní doby.

Právo svolávati parlament slušelo králm, kteí se pi
tom ídili dle svých poteb a pání a nedali se obmeziti
pokusy parlamentu, aby jim pravidelné obasné svolávání za
povinnost uložil. Mohlo se státi a stávalo se, že nkteí králové
celou adu let bez parlamentu vládli. Král uroval mimo to
parlamentu as a místo k sejití: nejastji scházely se parlamenty v oktáv po Tech králích, po nedli velikononí, po
sv. Trojici a po svátku sv. Michala archandla. Ml-li se
sejíti v lét, pihlíženo také k tomu, aby žn již úpln byly
skoneny. Nkdy se stávalo (na p. r. 1328), že parlament
až i tyikráte do roka svolán byl. Místem parlamentem
k sejití vykázaným nejastji a pozdji, mimo ídké výjimky,
skoro výhradn byl Westminster, tam kde na západním konci
tehdejšího Londýna již za doby anglosaské zbudováno bylo
opatství a palác královský, tam kde bylo též sídlo všech
nejvyšších úad a soud. Starý stedovký palác Westmiubohužel v tomto století (1834) za

sterský padl

a

pestavn

budov

tak úpln, že ze staré budovy

— jen

málo zbylo, snad

mén,

—i

ob

požáru

spíše skupiny

než zbýti mohlo a mlo.

Vedle paláce královského rady a pozdji parlamenty nkdy se
také sešly v opatství, v refektái neb v sále kapitulním. V tomto,

mimo nkteré

výjimky, radívali se pravideln obecní od XIV.

do druhé polovice XV.

vykázáno místo

jiné,

Ped každým
kráh)vské

listy

až jim od

sv.

Eduarda

II.

trvale

Štpána pi královském

paláci.

století,

kaple

parlamentem rozesílaly se po celé Anglii
(writs of suuinions) všem lordm

svolávací

C3
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duchovním

i

svtským; prvý svdil arcibiskupu Canterbur-

Dm

skému.

obecných se svolával

listy

sheriffm danými,

aby vypsali volby v hrabstvích a

obsahujícími rozkaz,

m-

Volby se opakovaly pokaždé, kdykoli parlament svolán
teba nkolikráte za rok.

stech.
byl,

Parlament zahajoval se slavn v paláci Westminsternejastji v tak zvané malované komnat (painted
chamber), králem samým, sedícím na trn a majícím po
ském,

svtské lordy, kdežto obecní
na druhém konci komnaty naproti trnu. Mezi trnem

pravé stran preláty, po levé
stávali

a obecními na „žoku" (woolsack) sedli soudcové nejvyšších

soud. Arcibiskup Canterburský neb jiný prelát aneb astji
nkterý z pedních úedník zahájil porady eí, která, obzvlášt když byla pronesena osobou duchovní, podobala se
kázaní kostelnímu, naež obecní se odebrali do místa jim
vykázaného, lordové pak do tak zvané

;;bílé

komnaty" (white

chamber) v paláci Westminsterském. Obecní pedevším pistoupili k volb mluvího, který v stedovku zvykem vybírán
byl vždy z potu rytí hrabství a jehož volba potvrzena býti
musila od krále. Zvyk pedpisoval, aby zvolený krále prosil,

na tak tžkého bemene nevzkládal, kteréžto žádosti
ovšem král nevyhovl. Mluví pednášel pak králi, pokud

by

parlament
a svolení

trval,

volívaly z obou

v

dom,

z

všecky prosby

a žádosti,

dom

s

lordy

se

výbory (committees). Každý návrh rausil

ten býti,
domu druhému, kterýžto zvyk
Jakým spsobem v domech samých
kterého vyšel, tikráte

a pedložen
zachoval.

odpovdi

všecky

jménem obecných, kdežto k srozumní

nežli byl poslán

se až do dneška

jednání se vedlo,

o tom bohužel nemáme ze
stedního vku žádných podrobnjších zpráv. Na konec zasedání ped rozchodem parlamentu se oba domy shromáždily
ped králem podobn jako pi zahájení. Pi tom prohlašo-

jak se debatovalo

a hlasovalo,

zákon od parlamentu

pi

vány

tituly

emž

sankce královská provolávána francouzskou formulí: „le

roy

Ic

ského

veult".

pvodu

a krále

schválených,

Franinu pinesli do Anglie dynastie francouza jich

baronové,

franina zavládla v Anglii
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u dvora královského
V
i XIV. vyskytuje
se vedle
latiny asto v zákonodárství, v druhé polovici XIV. století poíná však ustupovati ped angliinou všude, zejména pak
v parlament a v zákonodárství, držíc se toliko v nkterých
formulích v parlamentu pronášených až do dneška.
vedle anglosaštiny ve vyšších tídách,
a také v parlamentu.

století XIII.

