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ÚVOD 
 

 

Studijní opora ANGLOSASKÉ REÁLIE v datech a komentářích je určena 
zejména gymnaziálním studentům a jejich učitelům, může být ovšem ku 
prospěchu rovněž vysokoškolským studentům anglické filologie, a to jak 
bakalářského, tak i navazujícího magisterského cyklu, případně také 
frekventantům kombinovaného rozšiřujícího studia anglického jazyka a 
literatury pro střední školy.   
 
Prostřednictvím časové osnovy, mapující nejvýznamnější události 
anglosaské epochy, text představuje nejstarší období anglických dějin, 
bez jehož důkladného poznání a pochopení nelze přistoupit 
k zodpovědnému studiu novější a moderní historie Velké Británie. 
Komentáře k jednotlivým datům zohledňují nejen politický vývoj, ale 
přihlížejí taktéž k určujícím momentům rozvoje anglosaské společnosti a 
kultury, tedy k tomu, co se někdy vzletně označuje jako kořeny anglické 
imaginace. 
 
Z charakteru předkládaného materiálu je zřejmé, že naše opora nemá za 
cíl nahradit již existující a zevrubněji pojaté publikace k tématu, např. 
monografii The Anglo-Saxon State (J. Campbell, 2003), případně soubor 
esejů The Anglo-Saxons (ed. J. Campbell, 1991); v žádném případě neplní 
zástupnou roli. Třebaže v textu čtenář objeví informace týkající se 
anglosaského umění a náboženství, anglosaské literatury a architektury, 
dočte se o významných anglosaských králích i církevních hodnostářích, 
vše je zde pouze naznačeno a musí být doplněno o důkladnější studium 
pramenů a sekundární literatury. 
 
Tím v podstatě jediným pádným důvodem, jímž lze ospravedlnit vznik 
této příručky, je skutečnost, že zájemcům nabízí možnost dozvědět se 
nemálo o anglosaské epoše formou krátkých sond – zasazených do 
časového rámce –, které společně vytvářejí nástin současného pohledu 
na šest dramatických století, jimiž prošla jedna země na severozápadě 
Evropy.  



Součástí opory je obrazová příloha ilustrující vybrané anglosaské reálie. 
Konkrétně ji tvoří mapka rozmístění anglosaských a britských království, 
fotografie repliky helmice nalezené na pohřebišti v Sutton Hoo, fotka 
anglosaského kostela v Escombu, Codex Amiatinus (1 folio), runové 
znaky na Ruthwellském kříži, ukázka lindisfarneských iluminací, mince 
z doby vlády krále Offy, Franksova schránka, tzv. Kámen z Lindisfarne, 
tzv. Striklandova brož, jedna stránka z Béowulfa, reprodukce obrazu 
královského shromáždění, výnos Edwarda Vyznavače opatřený jeho 
pečetí a část proslulé tapisérie z Bayeux. 
 
S ohledem na adresáty textu využíváme při přepisu anglosaských 
vlastních jmen pouze ty znaky, které se běžně vyskytují v českém jazyce. 
Např. “král Æðelréd” přepisujeme jako “Aethelréd”. 
 
 
 
 
 
 



DATA A KOMENTÁŘE 
 
 
410 Vyplenění Říma Vizigóty krále Alaricha I. Císař 

Honorius stahuje z Británie poslední římské legie. 
Následuje obnovení nájezdů Piktů a Skotů zpoza 
Hadriánova valu. 

 
?449 „Adventus Saxonum“, tj. příchod Sasů, ale rovněž 

Anglů a Jutů do prostoru Británie. Podle tradice 
připlouvají na pozvání britského krále Vortigerna, aby 
vypomohli odrazit piktské útoky. V jejich čele stojí jutští 
(?) bratři Hengest a Horsa, kteří si záhy uvědomí slabý 
vojenský potenciál hostitelů, načež dobudou království 
Kent. Archeologické nálezy, mj. zbytky pobřežního 
opevnění, ovšem naznačují, že Sasové a s nimi i další 
germánské kmeny severu Evropy usilovaly o Británii již 
od třetího století.  

 
c. 450–650  Nejstarší anglosaské runové nálezy. Do Británie se 

runové písmo dostává společně s anglosaskými 
nájezdníky. Anglosaská varianta písma (tzv. futhork) se 
od původní sady dvaceti čtyř znaků liší jednak vyšším 
počtem, jednak obměněným významem některých run. 
Na rozdíl od Skandinávie v anglosaské literární tradici 
nevznikly rozsáhlejší texty psané pomocí runové 
abecedy. Taktéž doklady o využití run pro obřadní 
účely a v magii jsou sporadické. Zachovaly se zejména 
runové nápisy na zbraních, špercích, keramice, 
amuletech, mincích, posléze i na náhrobcích a 
kamenných křížích. Z památek literární povahy se runy 
vyskytují ve staroanglické Runové básni a v elegii 
Manželův vzkaz. Od desátého století jsou runy zcela 
nahrazeny latinskou abecedou. 

 



518 Soupeření Britů s anglosaskou invazí nachází odraz 
v příbězích o bájném králi Artušovi a jeho rytířích. Rok 
518 má být rokem jejich vítězství nad Sasy, v bitvě, jež 
se odehrála na pahorku zvaném Mons Badonis (Mount 
Badon). Bohužel historické zdroje té doby, např. 
Gildasova zpráva z poloviny šestého století De excidio et 
conquestu Britanniae (O vyvrácení a dobytí Británie) 
Artuše nijak nezmiňují. Odkazy na něj se objevují 
teprve později, mj. ve velšské skladbě Gododdin ze 
sedmého století a v latinském textu Historia Brittonum 
(Dějiny Britů), datovaném do století devátého. 

 
c. 530–560  Vznikají anglosaská království Essex a Middlesex 

(Sasové), Northumbrie, Východní Angly a Mercie 
(Anglové). Lidé, kteří je zakládají, jsou z jiného světa a 
těsta než Římané, kteří vládli Albionu (“bílé zemi”) 
před nimi. Města, lázně a jiné výdobytky římské 
civilizace je nechávají chladnými. Zpočátku se nikterak 
neodlišují od svých kontinentálních germánských 
bratří. Uctívají starogermánské bohy Wódena, Thóra, 
Tíwa a další. Sdružují se kolem válečnicky a řečnicky 
výjimečných jedinců, kteří jim oplátkou za věrnost v 
bitvách garantují ochranu a štědře se s nimi dělí o 
kořist. V jejich hodovních síních zní hlasy scopů 
(“pěvců”), kteří básní nebo písní oslavují hrdinné 
skutky přítomných či jejich předků. Vzájemné pouto 
mezi náčelníkem a jeho muži – a závazky z něj plynoucí 
– stojí na počátku přerodu volných kmenových svazů, 
určovaných zejména rodovými vazbami, ve skutečné 
státní útvary v čele s králem. 

  
c. 550–570  V Bernicii (část Northumbrie) vládne Theodorik. Své 

jméno nejspíš získal po slavném ostrogótském králi 
(471–526), což dokládá, že Anglosasové byli dobře 
obeznámeni s událostmi na kontinentu, které se týkaly 



jejich germánských příbuzných. Tento fakt potvrzují i  
další anglosaští vládci pojmenovaní po gótských či 
franských králích a hrdinech (např. Eormenrik, Tytila 
nebo Chlotar). 

 

560–616  Aethelberht králem Kentu. Jde o vůbec nejdéle 
vládnoucího anglosaského krále. Pokud lze spoléhat na 
údaje vyzískané z Církevních dějin národa Anglů Bedy 
Ctihodného, vládl rovných padesát šest let. V roce 597 
konvertuje jako vůbec první anglosaský vládce ku 
křesťanství. Krátce poté iniciuje vznik prvního 
germánské zákoníku na území Británie. Vedle krále je v 
anglosaském zákonodárství určující silou witan, též 
witenagemot (z anglosaského witena gemot = 
“shromáždění moudrých mužů”). Jde o poradní fórum 
složené z významných představitelů šlechty a po 
christianizaci země i církve. Ta přidává do právního 
systém Anglosasů nové prvky, např. tzv. Boží soud 
(iudicium Dei), náboženský obřad, kdy o vině či nevině 
rozhoduje projev Boží vůle. 

 
c. 563 Na ostrov Iona ve Vnitřních Hebridách (dnešní západní 

Skotsko) přichází sv. Kolumba a zakládá zde klášter, 
který se stává centrem keltského křesťanství v severní 
Británii. Toto významné duchovní a intelektuální 
středisko se zasluhuje o rozšíření křesťanství jak mezi 
Pikty, tak mezi Angly z Northumbrie. Představitelé 
církve obohacují komunitu Anglosasů o další 
společenskou třídu a postupně získávají na vlivu. 
Přísně hierarchizovanou anglosaskou společnost dále 
tvoří (mimo krále) šlechta (thénové, původně královi 
nejbližší spolubojovníci), vrstva svobodných farmářů 
(tzv. ceorlů),  nevolníci (geburové) a otroci (obvykle 
potomci keltského obyvatelstva, váleční zajatci a 
kriminálníci, kteří se nedokázali vykoupit z trestu). 



597 Jen třicet let po založení keltské misie přichází do 
Británie misie vyslaná papežem Řehořem a vedená sv. 
Augustinem. Vypráví se, že se jednou Řehoř procházel 
v Římě tržištěm s otroky, když tu spatřil skupinu 
plavovlasých mladíků s velmi světlou pletí. Když se 
zeptal, odkud pocházejí, bylo mu řečeno, že to jsou 
Anglové z Británie. „Ne Anglové, ale andělé,“ 
odpověděl údajně sv. Řehoř. Jakmile se dověděl, že jde 
o pohany, vyslal sv. Augustina spolu s třiceti dalšími 
mnichy, aby jeli do Británie hlásat víru Kristovu. 

 
604 V Londýně je postaven chrám zasvěcený Apoštolu 

Pavlovi. Současná Katedrála sv. Pavla je v pořadí pátou 
tohoto jména stojící na londýnském Lydgate Hill. 
Zatímco první stavba byla ze dřeva, dnešní podoba je 
výsledkem náročné rekonstrukce, jíž byl na konci 
sedmnáctého století pověřen Christopher Wren. 
Anglosaská architektura, zejména ve své sekulární 
podobě, byla zpočátku velmi primitivní. Obydlí, 
částečně zapuštěná do země, se stavěla ze dřeva a 
střechy se vyráběly z došků. Když materiál dosloužil, 
bylo zvykem příbytek opustit a postavit si nový. 
Výjimku tvořily dvorany králů a vyšších aristokratů, 
postupem času i více než patnáct metrů dlouhé a 
obehnané palisádami, kteří jimi chtěli demonstrovat 
svou moc. Církevní stavby se inspirovaly cizími vzory, 
ať už kontinentálními či keltskými (např. kostel v 
Escombu, Northumbrie). 

 
617–633  Králem Northumbrie se stává Edwin. Jako první 

anglosaský král ze severních oblastí přijímá roku 627 
křest. Za jeho vlády získává Northumbrie na politickém 
i kulturním vlivu. 12. prosince 633 je král Edwin zabit 
v bitvě u Hatfield Chase (poblíž dnešního Doncasteru) 
pohanským králem Mercie Pendou. 



c. 625 Nejranější datace lodního pohřbu v Sutton Hoo. 
Pohřebiště bylo objeveno v roce 1939 a předčilo všechna 
očekávání. Po odkryvu velké mohyly zde archeologové 
objevili hrob anglosaského šlechtice, s velkou 
pravděpodobností východoangelského krále 
Raedwalda (c. 595–625?), a spolu s ním umělecké 
artefakty nevyčíslitelné ceny. Poklad byl uložen na dno 
téměř třicet metrů dlouhé lodi (z té se pochopitelně 
mnoho nezachovalo) a obsahoval nádherně zdobenou 
zbroj, zbraně, drahokamy a zlatem zdobené spony i jiné 
ozdoby, a navíc řadu užitkových předmětů. Jelikož věci 
nebyly pouze anglosaského původu, ale vznikly 
v různých částech tehdy známého světa, mj. ve 
Skandinávii, Francii či Byzanci, lze usuzovat, že 
Anglosasové udržovali čilé obchodní kontakty 
s kontinentem i vzdálenějšími oblastmi. Okázalá 
podoba hrobky je zároveň dokladem rozvoje 
společenské hierarchie a politické moci v anglosaských 
královstvích první poloviny sedmého století. Vybrané 
části pokladu ze Sutton Hoo jsou k vidění v Britském 
muzeu. Součástí muzejní expozice jsou i další předměty 
vysoké řemeslné úrovně a umělecké hodnoty spadající 
do anglosaské epochy, např. tzv. Franksova schránka 
(Franks Casket) z osmého století či Striklandova brož 
(Strickland Brooch) ze století devátého. 

 
634–642  Doba vládnutí northumbrijského krále Óswalda. 

Óswald prožívá společně se svým bratrem Óswym 
několik let na ostrově Iona, kde se na jeho výchově 
podílejí ionští mniši. Když pak je z Iony založen 
monastýr v Northumbrii (v Lindisfarne), využívá své 
znalosti gaelštiny a vypomáhá překládat kázání pro 
místní obyvatele. Oswald upevňuje politickou 
dominanci Northumbrie, ovšem v roce 642 je stejně jako 
jeho předchůdce Edwin zabit králem Mercie Pendou. 



Ten nechává jeho tělo roztrhat na kusy a rozvěsit do 
koruny stromu jako obětinu pohanským bohům. 

 
635 Biskup Aedan (sv. Aidan) zakládá keltský klášter 

na ostrově Lindisfarne. 
 
650–700 Pravděpodobná datace zakopání sbírky válečné 

výstroje, která se dnes označuje jako Staffordshirský 
poklad. Poklad byl nalezen na farmě ve střední Anglii 
v roce 2009 a po zkatalogizování se ukázalo, že 
obsahuje zhruba 3500 zlomků zbraní a jiných částí 
výzbroje, které po rámcovém složení vydaly na stovku 
celých předmětů. Zajímavostí pokladu je jeho výhradní 
vojenský charakter; jedinými kusy nesouvisejícími 
s válkou jsou tři náboženské předměty: dva zlaté kříže 
a zlatý proužek opatřený citátem z Bible. Záhadou je 
skutečnost, že velká část pokladu byla nejspíš záměrně 
poškozena. Kým? Proč?  

 
655 Óswaldův mladší bratr Óswy poráží 15. listopadu 655 

krále Pendu a stává se nejmocnějším mužem Anglie, s 
titulem bretwalda (vládce Britů). Totožným titulem se 
honosili také další anglosaští králové (mj. Raedwald a 
Offa). Stejná počáteční hláska ve jméně obou bratří není 
ničím překvapivým; šlo běžnou praxi, jejímž cílem bylo 
posílit rodinné vazby. 

 

657–680  Ruku v ruce s politickou dominancí Northumbrie 
přichází dominance kulturní a nastává tzv. zlatý věk 
northumbrijské vzdělanosti. Abatyší v klášteře Whitby 
se stává Hilda. Poezii skládá Caedmon († c. 700), autor 
Hymnu o Stvoření, navíc první anglosaský básník, 
kterého známe jménem. Začíná se pracovat na 
nádherně iluminovaném rukopisu Lindisfarneských 
evangelií. Vztyčují se kamenné kříže (např. Bewcastle 



Cross). Vzniká Codex Amiatinus, nejstarší dochovaná 
verze Bible v mluvené latině, údajně nejpřesnější kopie 
Jeronýmovy Vulgaty. 

 
664 Na sněmu ve Whitby vítězí příznivci římských 

zvyklostí, co se týče tonzury a kalkulace oslav 
velikonočních svátků. Následně irští mniši v čele 
s biskupem sv. Colmanem opouštějí Lindisfarne a 
vracejí se zpátky na Ionu. 

 
672 V Hertfordu se koná první synod anglosaské církve. 

Svolává jej osmý canterburský arcibiskup Theodor 
z Tarsu. Synodu se účastní další čtyři biskupové: 
jmenovitě Leuthere of Wessex, Putta of Rochester, Bifus 
of East Anglia a Winfrith of Mercia. Pátý biskup, 
Wilfrid of Northumbria, za sebe posílá zástupce. Synod 
potvrzuje přijetí římského ritu. 

 
c. 673 Pravděpodobné datum narození Ctihodného Bedy. 

Beda Venerabilis patřil mezi nejvzdělanější učence 
raného středověku. Ačkoli téměř nikdy neopouštěl svůj 
domovský klášter v severoanglickém Jarrow, kde 
strávil v podstatě celý život studiem, učením a psaním 
knih, byl uznáván i mimo anglickou půdu. Zemřel 
symbolicky v předvečer svátku Nanebevzetí Páně roku 
735. 

 
c. 678 Počátek působení anglických misií na kontinentu. Jejich 

podíl na šíření křesťanství je nezanedbatelný. 
Nejvýznamnějším představitelem první etapy misijní 
činnosti byl yorský biskup Wilfrid.  

 
680 Nejranější možné datum sepsání Béowulfa. Tento 

hrdinsko-elegický epos o 3182 verších psaných ve 
shodě se starogermánskou aliterační tradicí patří mezi 



nejvýznamnější díla anglosaské literatury. Vypráví 
příběh hrdiny z kmene Géatů jménem Béowulf, který 
přijíždí do Dánska pomoci králi Hróthgárovi v boji 
proti Grendelovi, nestvůře z bažin likvidující po 
dvanáct let královy muže. Béowulf se s Grendelem 
utkává přímo v Hróthgárově hodovní síni a smrtelně jej 
zraní. Následně svede rovněž úspěšný boj s 
Grendelovou matkou, toužící po pomstě, tentokráte 
ovšem v jejím příbytku na dně jezera, kde ji usmrtí 
kouzelným mečem. Poté, co je obdarován množstvím 
darů, se Béowulf vrací domů do země Géatů (dnešní 
jižní Švédsko). V druhé části skladby potkáváme 
Béowulfa jako o padesát let staršího, moudrého vládce, 
a to v okamžiku, kdy je nucen vyrazit ještě jednou, 
naposledy, do boje.  Musí se postavit ohnivému 
drakovi, který přepadl jeho království. Za přispění 
jediného z válečníků, který se draka nezalekl, obludu 
zabíjí, sám však svým zraněním podléhá. Komentovaný 
český překlad pořídil Jan Čermák (2003). 

 

c. 700 Jelikož text Béowulfa se nám zachoval z mnohem 
pozdějšího opisu, nejstarší dochované záznamy 
anglosaského/anglického jazyka pocházejí někdy 
z přelomu sedmého a osmého století. Anglosaština/ 
stará angličtina patří mezi západogermánské jazyky.  
Její nejbližší příbuznou je stará fríština, s níž tvoří tzv. 
ingaevonskou podskupinu. Slovní zásoba je z 90 % 
germánská s výpůjčkami z latiny a posléze ze staré 
severštiny. Ze slovotvorných procesů je nejčastější 
derivace a kompozice. Přízvuk je až na výjimky 
iniciální. Stará angličtina je syntetický jazyk, který si 
uchovává tři gramatické rody, čtyři základní pády a 
dvě čísla. Nejstarší básní ve staré angličtině, třebaže 
opět dochovanou pouze v pozdějším opisu, je podle 
mnohých Wídsíth, poetická zpověď potulného 



germánského pěvce, který na závěr života rekapituluje 
místa, jež na svých cestách navštívil a vladaře, které 
opěval. Báseň vzdává hold tradici scopů a jejich 
nepřehlédnutelné úloze v životě starogermánských 
společenství. 

 
709 Umírá Aldhelm (*c. 640), opat malmesburský (675–705) 

a biskup sherbornský (od r. 705), básník prozaik a 
učenec, spřízněný s wessexským královským rodem. 
Aldhelm je znám zejména pro svou latinsky psanou 
prózu oslavující panenství (De Virginitate) a pro své 
latinské básně-hádanky (Enigmata). Ví se ovšem, že psal 
rovněž v rodném jazyce, třebaže tyto texty – 
obdivované králem Alfrédem – jsou dnes ztracené. 

 

716–757   Mercijským králem se stává Aethelbald. Za jeho 
vlády dochází k posílení vlivu Mercie na okolní 
království. Jako první vládce se honosí titulem Rex Gens 
Anglorum (Král Angličanů). Aethelbald se nikdy 
neožení, ani nezplodí potomka, což je v době krvavých 
mocenských střetů na pováženou. Roku 757 je 
zavražděn členy své osobní stráže a na trůnu jej střídá 
Beonred, který však pochází z jiné dynastické linie. 
Beonred si kralování dlouho neužije; ještě stejného roku 
je z Mercie vyhnán Aethelbaldovým bratrancem Offou 
a dějiny jej přestávají registrovat 

 
718  Anglosaská misie vedená sv. Bonifácem působí na 

 území dnešního Německa a Belgie. 
 
730–750  Někdy v rozmezí těchto dvaceti let je vytvořen 

Ruthwellský kříž (nazvaný podle osady Ruthwell na 
jihozápadě Skotska). V epigrafické podobě se na něm 
zachovala malá část anglosaské skladby Sen o kříži (The 
Dream of the Rood). Zajímavostí je, že ona pasáž je do 



kamenného kříže vyryta runami. Vlastní skladba, stejně 
jako mnohé další básně té i pozdější doby, je 
svědectvím o procesu převrstvování anglosaských (tj. 
starogermánských) kulturních zdrojů inspirací 
vycházející z křesťanství. Příběh setkání Kříže s Kristem 
a následné Kristovo ukřižování je vylíčeno jako 
heroický moment v životě germánského náčelníka a 
jeho věrného družiníka. Zatímco Kristus se chystá ke 
svému poslednímu boji, odhodlaně odkládá šat a je 
připraven čelit smrti, Kříž mu stojí pevně po boku. A ač 
mu tělo probodnou “temnými” hřeby a celý  je smáčený 
krví svého vůdce, neohne se, nezlomí se a své 
povinnosti učiní zadost. Jde o první staroanglickou 
báseň ve formě snové vize, tedy žánru, který v 
následujícím období získá na významu a produktivitě. 
Komentovaný český překlad pořídil opět Jan Čermák, a 
to v roce 2005. 

 
731 Benediktinský mnich Beda Ctihodný dokončuje své 

monumentální dílo Historia ecclesiastica gentis Anglorum. 
Dohromady pět knih Církevních dějin národa Anglů 
pojednává o počátcích a následném rozvoji křesťanství 
v Británii a dnes zároveň slouží jako nejvěrnější pramen 
k osudům anglosaských království pátého až osmého 
století. Díky tomuto dílu se Ctihodnému Bedovi dostalo 
přízviska Otec anglického dějepisectví. Komentovaný 
český překlad pořídil Jaromír Kincl a Magdalena 
Moravová (2008). 

 
735 Umírá Ctihodný Beda, rodí se Alcuin. Osobitou 

osobnost anglosaské kultury střídá osobnost neméně 
osobitá. 

 
757–796  Offa králem Mercie. Třebaže byl druhým nejdéle 

vládnoucím mercijským králem, víme o jeho životě 



překvapivě málo. Obzvláště prvních dvacet let jeho 
vlády zůstává nejasných, s minimálními záznamy 
v historiografických zdrojích. Obecně se považuje za 
jednoho z nejmocnějších anglosaských vůdců. Poté, co 
v roce 779 porazil v bitvě u Bensingtonu wessexského 
krále Cynewulfa, rozšířil svůj vliv do jižní i jihozápadní 
Anglie. Offa se silně inspiroval rozvojem královské 
moci na kontinentu. Vzorem mu byl zejména franský 
král Karel Veliký (c. 742–814). Podle franského modelu 
mj. vytvořil a dal do oběhu novou měnu. Jako obranu 
proti neustálým velšským vpádům nechal zbudovat 
hliněnou hráz, slavný Offa’s Dyke. 

 
780–850  Období, v němž tvořil anglosaský básník, jenž svá díla 

signoval jménem Cynewulf. (Pozor! Nemá nic 
společného s výše zmíněným králem Wessexu, jde o 
pouhou shodu jména, které v rané Anglii patřilo k těm 
častějším.) K jeho nejlepším textům se řadí rozsáhlé 
básně Juliana, obsažená v tzv. Exeterské knize, a Helena (z 
tzv. Vercelliské knihy). Někdy jsou mu připisovány také 
skladby Fénix, Pardál, Velryba, Ondřej, Júdit a další. 
Pravděpodobnější však je, že jde o díla jiných – nám 
bohužel neznámých – anglosaských básníků, o nichž se 
souhrnně hovoří jako o autorech Cynewulfovy školy. 

 
782 Alcuin (c. 735–804) je povolán ke dvoru Karla Velikého, 

aby se podílel na kulturní reformě v rámci „karolinské 
renesance“. Za dobu svého pobytu např. pomáhá 
vybudovat klášterní školu v Tours, přičemž osm let zde 
působí jako opat. Klášter se díky Alcuinově 
organizačnímu talentu stává vzorem středověkému 
školství. Z literární tvorby opata Alcuina lze uvést 
teologické, gramatické a historické traktáty, dále 
latinskou poezii, a především spis De Dialectica 
(Dialektika). 



787 Začínají vikinské nájezdy na anglosaské pobřeží. 
Vikingové postupně plení kláštery v Lindisfarne (793), 
Jarrow (794) a na Ioně (795). Jako připomínka na první 
z útoků vzniká kamenný reliéf (tzv. Kámen z 
Lindisfarne, 9. století). Reliéf má vytesané výjevy po 
obou stranách. Na jedné straně se zástup sedmi 
sekerami a meči ozbrojených útočníků dobývá do 
domu. Na straně druhé figurují křesťanské duchovní 
symboly: kříž s anděly, slunce, měsíc, modlící se 
postava a Boží ruce. Tato scéna se obvykle vykládá jako 
znázornění Soudného dne, což odpovídá reakci opata 
Alcuina, který vikinské napadení chápal jako Boží trest 
za lidské hříchy. Každopádně vikinské nájezdy konce 
osmého století jsou pouhými pirátskými a loupežnými 
výpravami menšího rozsahu, jež pro anglosaská 
království zatím neznamenají bezprostřední ohrožení. 

 
800 Teritorium ovládané Anglosasy se stabilizuje do 

podoby čtyř království, a to Northumbrie, Mercie, 
Východních Angel (East Anglia) a Západních Sas 
(Wessex). 

 
825   Vzestup Wessexu. Západosaský král Egbert si  
   podrobuje  království Mercie a společně s ním i přilehlá 
   teritoria. Pod jeho kontrolu se dostává rovněž  
   Northumbrie. Tento úspěch  lze přičíst dvěma hlavním 
   faktorům: (1) narůstající prosperitě Wessexu, napájené 
   ze zdrojů nerostného bohatství Cornwallu, taktéž  
   postupně dobytého Západními Sasy; (2) schopnosti 
   Egbertova rodu vyřešit nástupnické nároky na trůn 
   dohodou, nikoli krveprolitím, což byl do té doby více 
   než obvyklý jev. 
 
850–851   Obnovení hrozby ze strany Vikingů. Vikinské vojsko o 
   síle 300 lodí, vedené náčelníkem Rorikem, v Anglii  



   poprvé přezimuje a příštího roku zpustoší Canterbury a 
   Londýn. V  bitvě u Aclea jsou ale poraženi Egbertovým 
   synem Aethelwulfem (otcem tehdy teprve dvouletého 
   Alfréda, budoucího krále). 
 
860   Vikingové atakují Winchester. Jejich následné úspěchy 
   jsou dány vojenskou převahou, které nemohou  
   anglosaští králové zprvu efektivně čelit. Doba, kdy byl 
   anglosaský sedlák zároveň zkušeným válečníkem, je 
   minulostí. Jedinou dobře vyzbrojenou skupinou  
   obyvatel jsou thénové. Král nebo jeho earlové (hrabata) 
   sice mohou svolat armádu (fyrd), její shromáždění 

ovšem nějakou dobu trvá, navíc polní práce 
neumožňují, aby muži setrvávali déle ve zbrani. 
Vikingové jsou, i díky  svému loďstvu, mobilnější, navíc 
mnohem lépe vyzbrojeni. 

 
865–870   Vikinská armáda, tzv. „Velké pohanské vojsko“, se 
   vyloďuje ve Východních Anglech. Nejdříve se obrací na 
   sever, kde poráží northumbrijské krále, oslabené  
   dynastickým sporem, a roku 867 dobývá York. Pak se 
   vrací na jih a u Hellesdonu poráží v listopadu 869  
   vojsko východoangelského krále Edmunda, který je 
   zajat a umučen k smrti. Legendy praví, že byl přivázán 
   ke stromu a sloužil jako terč vikinských vojáků, kteří si 
   na něm trénovali střelbu. Postupně se utváří kult  
   Svatého Edmunda, který nachází odezvu v řadě  
   uměleckých děl a vrcholí v pozdně středověkém  
   období, kdy je Edmund považován za jednoho z  
   patronů Anglie. 
 
870   Edmundův nástupce Óswald je pouhou loutkou v  
   rukou vikinského vůdce Halfdana Ragnarssona.  
   Východní Angly a Northumbrie přestávají fakticky 
   existovat. 



871–899   Poté, co postupně zemřeli jeho starší bratři Aethelbald, 
   Aethelbert a Aethelréd, usedá na západosaský trůn 
   Alfréd (Veliký). Nesporné politické úspěchy a zároveň 
   intenzivní podíl na rozvoji anglosaské kultury a  
   vzdělanosti v mateřském jazyce z něj činí jednu z  
   nejvýznamnějších postav anglických dějin. Alfréd nebyl 
   pouze králem, který zastavil vikinský příval, ale rovněž 
   tím, kdo inicioval vznik Anglosaské kroniky a aktivně se 
   podílel na řadě překladů z latiny (např. Orosius,  
   Boëthius, Řehoř Veliký, Beda Ctihodný).  
 
876   Vikingové zakládají Yorské království a dominují v 
   podstatě celé východní, severovýchodní a střední  
   Anglii; dodnes jsou v těchto oblastech lokality, jejichž 
   názvy končí na -by, -thorpe (např. Derby, Cawthorpe) či 
   obsahují jiné skandinávské elementy .  
 
878   V počátcích lze Alfrédovy střety s vikinskými  
   jednotkami hodnotit jako velmi neúspěšné. Teprve v 
   bitvě u Edingtonu dokáže zvítězit nad vikinským  
   náčelníkem Guthrumem a ještě stejného roku uzavírá 
   mírovou smlouvu ve Wedmore, na jejímž základě  
   vikingové – nebo též Dánové, jak byli obecně   
   označováni, ať už pocházeli z Norska či Dánska –  
   odcházejí z Wessexu.  
 
886–899   Wedmorským mírem a ustanovením hranic vikinského 
   panství v Anglii (tzv. Danelaw) ovšem vzájemný  
   konflikt zdaleka nekončí a ani ne po deseti klidnějších 
   letech se události opět dávají do pohybu. V roce 886 
   Alfréd obsazuje Londýn, načež musí po roce 890 čelit 
   další vlně vikinských útoků. Aby posílil své pozice jak 
   na zemi, tak i na moři reorganizuje armádu a buduje 
   silné loďstvo (r. 896). Plavidla, která nechal postavit, 
   byla údajně mnohem větší než vikinské drakkary a 



   poháněla se šedesáti i více vesly. 26. října 899  Alfréd 
   Veliký umírá a trůn přechází na jeho syna Edwarda 
   (Staršího). 
 

899–954   Následujících přibližně padesát let po smrti Alfréda 
   Velikého lze charakterizovat jako období, kdy dochází 
   k postupnému vytvoření a stabilizaci jednotného  
   anglosaského království. Alfréd byl sice první, kdo 
   použil spojení Angelcynn (doslova '[země] anglického 
   lidu'), ale trvalo to ještě pár dramatických dekád, než se 
   mohlo začít hovořit o Anglii jako o suverénním  
   státním celku. Toto rušné období můžeme rámcově 
   rozdělit na čtyři hlavní etapy, vždy odpovídající  
   vládě konkrétního panovníka. 
 
899–924  Edward Starší posouvá severní hranici anglosaského 
   království až k řece Humber, když ve spojení se svou 
   sestrou Aethelflaed († 918), královnou mercijskou,  
   odráží roku 910 vikinský vpád a následně sám podniká 
   úspěšnou invazi do Východních Angel. Za jeho vlády 
   rovněž dochází k uzavření spojenectví s některými  
   velšskými králi. 
 
911   Zisk Normandie pro vikinského náčelníka Rolla (c. 846 
   – c. 931) a jeho severské nástupce jako vyústění  
   několika dekád skandinávských invazí. O sto padesát 

pět let později zasáhnou důsledky této události bílé 
břehy Anglie.  

 
924–939  Po Edwardovi usedá na trůn Aethelstán. Tomu se daří 
   udržet jednotu království, k němuž navíc roku 927  
   připojuje území Northumbrie. Stává se tak v pravém
   slova smyslu prvním anglickým králem. Aethelstán 
   začíná být důležitým hráčem v zahraniční politice a 
   toto postavení ještě upevňuje chytrým provdáním  



   svých sester za významné vládce kontinentální   
   Evropy. 
 
937   Významným milníkem Aethelstánovy vlády je jeho 
   vítězství v bitvě u Brunanburhu. V ní Angličané poráží 
   spojenecká vojska vikingů, Skotů a strathclydeských 
   Velšanů. Jako součást jednoho z rukopisů Anglosaské 
   kroniky se uchovala hrdinská báseň opěvující toto  
   působivé vítězství – tzv. Battle of Brunanburh. 
 
939–946   Dva roky poté Aethelstán umírá a do čela Angličanů se 
   staví jeho mladší bratr Edmund. Teprve osmnáctiletý 
   Edmund, který se vyznamenal v bitvě u Brunanburhu, 
   kde bojoval po bratrově boku, zprvu přichází o tzv. Pět 
   měst (Five Boroughs) – Leicester, Derby, Nottingham, 
   Lincoln a Stamford. Brzy však získává ztracená města 
   zpátky, a království dokonce rozšiřuje o některá nová 
   území. 
 
947–954   Rok po Edmundově smrti se karty opět obracejí ve  
   prospěch vikingů, když York, klíčové město severní 
   Anglie, zabírá norský král Erik Krvavá sekyra (syn  
   Haralda Krásnovlasého). Následujících šest let se nese 
   ve znamení nestabilní  politické situace, kterou ukončí 
   teprve znovunastolení anglické nadvlády nad  
   Northumbrií (tentokrát již trvalé) králem Eadredem. 
   Erik Krvavá sekyra je zabit a Yorské království se stává 
   minulostí. 
 
950–1000   Vznikají čtyři hlavní kodexy staroanglické literatury, 
   zejména poezie: Exeterská kniha, Vercelliská kniha  
   (obsahující mj. uhrančivou skladbu Sen o kříži), Juniův 
   rukopis (též Caedmonův; s básněmi Genesis, Exodus,  
   Daniel a Kristus a Satan) a tzv. Béowulfův manuskript. 
   Žánrově nejrozmanitějším kodexem je rozhodně  



   Exeterská kniha, v níž vedle sebe figurují adaptace  
   latinských  homilií a hymnů (Kristus, Fénix), životy  
   svatých (Gúthlác), elegie (Poutník, Námořník, Kajícníkova 
   modlitba, Ženin nářek, Wulf a Éadwacer, Zříceniny, Déor), 
   katalog germánských kmenů a jejich vůdců Wídsíth, 
   staroanglické hádanky (Riddles), staroanglický  
   fyziologus, tj. “zvířecí” básně Velryba, Panter a  
   Koroptev, i jiné texty. 
 
959–975   Doba vlády Edgara Mírotvorce. V tomto období boje na 
   čas ustávají. Edgar je pomazán za krále (973 v Bathu) a 
   podrobují se mu vikinští a keltští králové (973 v  
   Chesteru). Danelaw je zabráno Angličany, místní  
   vikingové přijímají křest, z nájezdníků se stávají  
   farmáři, kteří se smísí s anglosaskou populací. Edgar 
   vydává sérii zákonů, které posilují vnitřní integritu 
   země. Je to za jeho vlády, kdy vrcholí rozvoj organizace 
   království v podobě členění území na hrabství (shires) – 
   setniny (hundreds) – tithingy (deset sousedních rodin 
   tvořících správní okrsek). Každá územní jednotka měla 
   svého správce, jehož hlavním úkolem byl dohled nad 
   výběrem daní a výkonem spravedlnosti. Tresty se  
   lišily podle závažnosti provinění. S ohledem na dobové 
   záznamy lze usuzovat, že nejčastějším  prohřeškem 
   Anglosasů proti zákonu byla krádež a nejčastějším  
   trestem finanční odškodnění oběti. Výše pokuty se  
   odvíjela od tzv. wergildu (“ceny muže”), tj. předem dané 
   hodnoty, která byla podle zvykového práva přiznána 
   každému členu anglosaské společnosti, přičemž o  
   rozdílech ve wergildu rozhodovala příslušnost jedinců k 
   jednotlivým společenským vrstvám. Cena šlechtice byla 
   jiná než cena sedláka.  
 
c. 959–988   Benediktinská reforma anglosaských klášterů jako  
   reakce na rozkol církevní správy a úpadek řeholního 



   způsobu života na území Anglie, zapříčiněný  
   mnohaletými boji se Seveřany. Obnova monastického 
   života, mající širší evropský rozměr, získává podporu 
   krále Edgara, který církvi poskytne rozsáhlé pozemky. 
   Do čela reformního hnutí se staví Dunstán, arcibiskup 
   canterburský (od roku 959), a posléze jeho žáci 
   Óswold, biskup worcesterský (od roku 961), a  
   Aethelwold, biskup winchesterský (od roku 963). Za 
   konec reformního období se někdy považuje   
   arcibiskupova smrt v roce 988. Dunstán je posmrtně 
   svatořečen (1029) a než jeho slávu zastíní pověst  
   svatého Tomáše Becketa (c. 1118–1170) je vůbec  
   nejoblíbenějším anglickým světcem. 
 

971   Vznik Blicklingských homilií (The Blickling Homilies). Ze 
   všech žánrů staroanglické literatury to jsou právě  
   kazatelské  texty, které se zachovaly v největším počtu. 
   Kromě skupiny zařazené do Blicklingského homiliáře lze 
   řadu homilií nalézt rovněž ve Vercelliské knize. 
 
978   V roce 975 král Edgar umírá a korunu přebírá jeho  
   teprve čtrnáctiletý syn Edward (Mučedník). Ten je  
   ovšem pouhé tři  roky poté zavražděn.  
 
978–1016   Na trůn tak nastupuje Edwardův bratr Aethelréd, jeden 
   z nejméně úspěšných anglických králů. Za jeho vlády, 
   proslulé korupcí  a naivní důvěrou ve špatné rádce  
   (odtud králova přezdívka 'the Unready' = Nerozhodný), 
   dochází k obnovení vikinských útoků (v roce 980 na 
   Southampton a v roce 982 na Londýn). Aethelréd není 
   schopen nájezdům čelit, jednotlivým složkám jeho  
   armády chybí souhra, morálka vojska je v troskách. 
   Prohry na bitevním poli musí král draze vykoupit a to 
   doslova. Anglické mince z té doby byly  nalezeny na 
   mnoha místech Skandinávie a hned několik nápisů na 



   vikinských náhrobcích připomíná válečníky, kteří si z 
   úspěšně výpravy do Anglie přivezli tučnou výslužku. 
 
990–992   Vikinské nájezdy naštěstí nijak zásadně neochromily 
   kulturní vývoj země. Aethelrédova vláda je zároveň 
   obdobím, kdy žili a tvořili dva nejvýznamnější pozdně 
   anglosaští církevní učitelé a autoři staroanglické prózy: 
   Aelfríc (c. 955–c. 1010) a Wulfstán  († 1023). Na počátku 
   poslední dekády desátého století vznikají Aelfrícovy 
   Obecné homilie (Catholic Homilies). 
 
991   10. srpna se poblíž Maldonu u řeky Blackwater v  
   Essexu střetávají vojska Angličanů a vikingů. Na paměť 
   této srážky vzniká staroanglická báseň Bitva u Maldonu 
   (Battle at Maldon). Ačkoli bitvu Angličané prohrávají, 
   jde o báseň hrdinskou, oslavující statečné činy na  
   anglické straně. Tento fakt je v souladu se   
   starogermánskou hrdinskou tradicí, v níž o statutu 
   hrdiny nerozhodují ani tak jeho vítězství, jako jeho  
   skutky tváří v tvář smrti. Souzeno čistě podle výchozích 
   okolností střetu, Angličané mohli relativně snadno  
   zvítězit, pokud by se ovšem jejich vůdce earl Byrhtnoth 
   dobrovolně nevzdal strategicky výhodné pozice a  
   neumožnil početně silnějším vikingům, v čele s Olafem 
   Tryggvasonem, dominovat v otevřeném střetu.  
   Zachoval se pyšně nebo jen prokázal neskutečnou  
   odvahu? Hodnocení není snadné.  Každopádně nebýt 
   tohoto rozhodnutí, nepřišel by Byrhtnoth o hlavu a 
   dnes bychom nejspíš neměli text o tomto titulu. Báseň 
   sice vzniká v době, kdy má staroanglická hrdinská  
   poezie již svá nejlepší léta za sebou, přesto neopouští 
   její charakteristické znaky, včetně využití aliteračního 
   verše a kenningů. Jako zajímavost lze uvést, že J. R. R. 
   Tolkiena, předního znalce anglosaských reálií,  
   inspirovala k napsání skladby Návrat Beorhtnothe, syna 



   Beorhthelmova (The homecoming of Beorhtnoth,  
   Beorhthelm's Son).   
 
993–998   Aelfríc, opat kláštera v Eynshamu (987–1002), píše své 
   Životy svatých (Lives of Saints). Stejně jako v jeho  
   homiliích, učebnicích (mj. Grammatica), traktátech  
   (např. O Starém a novém zákoně – De veteri et novo  
   testamento) nebo v překladech a adaptacích mu jde   
   především o šíření víry a vzdělanosti Angličanů  
   vystavených vikinským vpádům. 
 
994   Spojené síly norského náčelníka Olafa Tryggvasona a 
   dánského krále Svena Vidlího vousu napadají o počtu 
   několika tisíc mužů na sto lodích Londýn. Ten se sice 
   ubrání, ale poté, co vikingové zpustoší jižní Anglii,  
   vyplácí jim Aethelréd šestnáct tisíc liber stříbra  
   oplátkou za slib, že opustí zemi. Tomuto výkupnému se 
   říkalo danegeld („peníze pro Dány“). 
 
1002–1004   Panika vyvolaná vikingy na straně jedné a neschopnost 
   krále Aethelréda na straně druhé vede k neuváženému 
   rozkazu nechat povraždit všechny Dány žijící na  
   anglickém území. Během masakru umírá sestra Svena 
   Vidlího vousu Gunnhilda, a vikinský vůdce má tak 
   důvod podniknout nové tažení proti anglickému králi. 
   Svenovy dvě trestné výpravy v letech 1003 a 1004  
   zaútočí na Wessex a Východní Anglii. Následují další 
   tažení, avšak již pod jiným velitelem. Ve stejném roce, 
   kdy dochází ke zmíněnému masakru, se Aethelred žení 
   s Emmou Normanskou. 
 
1003–1023  Wulfstán arcibiskupem yorským. Do (literárních) dějin 
   se zapisuje nejen svým úřadem, ale též aktivní činností 
   kazatelskou a zákonodárskou. Nejspíš v roce 1014 píše 
   vášnivé Kázání Vlka k Angličanům (Sermo Lupi ad  



   Anglos), v němž volá po mravním obrození anglosaské 
   společnosti. Pozoruhodné jsou jeho spisy O státním 
   zřízení (Institutes of Polity) a Edgarovy církevní předpisy 
   (Canons of Edgar). Jako homo politicus se projevuje i 
   svou pravidelnou účastí na shromážděních witanu. 
 

1009   Velitelem dánských vikingů v Anglii se stává Thorkel 
   Vysoký. Ten nejdříve drancuje zemi, ale pak se dává do 
   služeb krále Aethelréda. 
 
1013   Nové tažení Svena Vidlího vousu proti Aethelrédovi. 
   Anglický král je nucen prchnout ze země a útočiště 
   nachází v Normandii, u svého švagra Richarda II.  
   (Dobrého). Thorkel v Anglii sice zůstává, ale jeho vliv 
   slábne a Svenovu pozici hlavního velitele dánských 
   vojsk nemůže ohrozit. 
 

1014–1016   3. února Sven umírá a Aethelréd je povolán z   
   normanského exilu. Do čela vikinských vojsk se staví 
   Svenův syn Knut, na anglické straně je aktivní  
   Aethelrédův syn Edmund, který je Knutovi více než 
   zdatným soupeřem. V dubnu roku 1016  ovšem umírá 
   Aethelréd a v listopadu téhož roku Edmund.  Králem 
   Anglie se stává Knut. 
 
1016–1042  Období vlády Knuta a jeho synů Harolda Zaječí nohy a 
   Harthaknuta. Aby dokázal, nakolik se cítí být  
   skutečným králem Anglie, nikoli pouhým nájezdníkem, 
   bere si Knut roku 1017 vdovu po Aethelrédovi, Emu 
   Normanskou, slíbí dodržovat anglosaské zákony, a 
   dokonce přijímá křest. Roku 1018 se po smrti svého 
   bezdětného bratra stává rovněž dánským králem, v 
   roce 1028 se mu načas podrobuje Norsko a lenní  
   přísahu mu skládá skotský král Malcolm II. Roku 1035 



   Knut (Veliký) umírá a  jeho anglo-severská říše jej  
   přežívá jen o několik málo let. 
 
1035   Vévodou normanským se stává vnuk Richarda II.  
   Vilém, nejdříve známý jako Vilém Bastard (to proto, že 
   byl nemanželským synem vévody Roberta zvaného 
   Ďábel a dcery koželuha z Falaise), díky svým činům 
   však brzy jako Vilém Veliký a posléze jako Vilém  
   Dobyvatel. Za jeho života již byli Normané, původně 
   vikinská komunita na severu Francie, romanizováni a 
   představovali politicky, organizačně i vojensky silný 
   státní útvar. 
 
1042–1066   Anglickým králem se po letech dánské nadvlády stává 
   opět Sas – Edward (Vyznavač), druhý syn Aethelrédův. 
   Naneštěstí  pro anglosaskou kulturu Edward vyrůstal v 
   Normandii a prošel normanskou výchovou. Do Anglie 
   si s sebou přivádí početný normanský doprovod,  
   canterburským biskupem jmenuje Normana Roberta z 
   Jumièges, udržuje intenzivní styky s vévodou Vilémem. 
   Skutečnost, že Edward umírá bezdětný, vede ke sporu 
   o nástupnictví. 
 
1066   Kdo bude novým anglickým králem? Aby toho nebylo 
   málo, kandidáti jsou rovnou tři: normanský vévoda 
   Vilém, kterému měl Edward následnictví trůnu údajně 
   kdysi přislíbit; Harold  Godwin – nejmocnější anglický 
   earl, podporovaný anglosaskou šlechtou; a konečně i 
   norský král Harald Krutý. Korunu získává Harold  
   Godwin, i když ne nadlouho. Nejdříve sice ještě  
   úspěšně odráží norskou invazi, když 25. září poráží 
   Haralda Krutého u Stamford Bridge. Již tři dny po  
   bitvě se ovšem v Anglii vylodí vévoda Vilém, Harold 
   narychlo přesouvá vojsko na jih a 14. října se s ním  
   střetává v osudové bitvě u Hastingsu. Navzdory  



   výhodě, kterou anglosaské armádě dává strmý kopec, 
   na němž Harold soustředí svou obranu, vojenská  
   převaha, ale rovněž štěstí stojí na Vilémově straně.  
   Klasická lest, kdy vojsko předstírá ústup, vyláká  
   protivníka z výhodné pozice a následně ho obklíčí a 
   zničí, se opět osvědčuje. Harold Godwin je zabit a  
   vítězství připadá Normanům. 25. prosince 1066 je  
   Vilém Dobyvatel korunován anglickým králem. Začíná 
   nová etapa anglických dějin. 
 
1075   O událostech, jež bitvě u Hastingsu předcházely, i o 
   střetu samotném a o tom, co následovalo, nás informují 
   nejen kronikářské zápisy, ale také tzv. Tapisérie z  
   Bayeux, téměř sedmdesát metrů dlouhá a půl metrů 
   široká výšivka, kterou  nechal v Canterbury vyrobit 
   Odon z Bayeux, nevlastní bratr Viléma Dobyvatele. 
   Realisticky vyvedená výšivka zobrazuje 58 výjevů a 
   popisů z dobytí Anglie Normany, včetně řady  
   konkrétních scén z bojiště, mj. znázorňujících rozdíly 
   mezi anglickou a normanskou armádou. Zatímco jádro 
   Haroldova vojska tvořila jízdní pěchota, která  
   využívala koní pouze k přesunu, avšak bojovala pěšky, 
   Vilémovi vojáci se bili v sedle. Normanská strana navíc 
   dominovala díky silné podpoře lučištníků. Tapisérie je 
   dnes vystavena v muzeu ve francouzském Bayeux. 
    
1104–1109  Někdy v tomto období vzniká u příležitosti přenesení 
   ostatků sv. Cúthberhta (635?–687) do nově postavené 
   durhamské katedrály báseň Durham. Jde o poslední 
   historicky doložený příklad staroanglické poezie, a to 
   konkrétně žánru latinsky označovaného jako encomium 
   urbis. Žánrovým souputníkem této básně je v literární 
   tradici anglosaské epochy již jen Alcuinův chvalozpěv 
   na město York, napsaný ovšem v latině. 
 



1154   Jak vidno, nahrazení anglosaské kultury kulturou  
   normanskou je postupné. Vliv si uchovávají spisy  
   Alfrédovy, Aelfrícovy a Wulfstánovy. Některé nové 
   texty z anglosaské literární tradice vycházejí a inspirují 
   se jí (např. skladba Pravidla pro poustevnice – Ancrene 
   Wisse). Pokračuje se rovněž v aktualizaci Anglosaské 
   kroniky. Její rukopisná verze  známá jako Peterboroughská 
   kronika svědčí o výrazných proměnách anglického  
   jazyka pod vlivem normanské francouzštiny. Zatímco 
   zápisy z let 1121–1131 jsou psány ještě ve staré  
   angličtině, události z následujících let jsou již  líčeny v 
   tzv. angličtině střední. Úplně poslední zápis se vztahuje 
   k událostem roku 1154. 
 
 
 



DOVĚTEK 
 
Nepotrvá to dlouho a Anglii čekají oslavy 950letého výročí bitvy u 
Hastingsu. Za tu dobu prošla ostrovní říše a její kultura překotným 
vývojem a mnohé zásadní změny ji jistě ještě čekají. Mohlo by se tedy 
zdát, že svět Alfréda Velikého a jeho druhů je již dávno zapomenut, 
zasut písky a vlnami času. Bližší zkušenost ovšem ukazuje, že tomu tak 
rozhodně není. Anglosaské dědictví je na Britských ostrovech stále 
patrné a dává o sobě vědět dnes a denně. Filmové adaptace Béowulfa, 
přítomnost aliterace v reklamním a žurnalistickém stylu, typický 
charakter anglické krajiny a její organizace, systém cest nebo anglický 
jazyk, jakkoli na první i druhý poslech zdánlivě odlišný od mluvy, 
kterou používali germánští obyvatelé Anglie raného středověku, to je jen 
několik příkladů za všechny. 
 
K ostrovu na druhé straně Lamanšského průlivu Češi povětšinou 
vzhlíželi s respektem a zvláštní touhou. Dnes již – díkybohu – žijeme v 
době, kdy lze Anglii kdykoli bez potíží navštívit. Můžeme se tak potěšit 
osobním kontaktem s výsledky anglické imaginace, jejíž počátky je třeba 
hledat před rokem 1066. Na vlastní oči můžeme vidět díla anglosaských 
kameníků, šperkařů, iluminátorů a řezbářů. Nic nám nebrání vydat se 
po stopách prvních anglických světců a králů, jejich thénů i poddaných. 
A pokud by někoho náhodou brzdily finanční nebo jazykové překážky, 
lze směle zvolit jinou cestu – skrze staroanglické písemnictví. Díky 
obdivuhodné práci kolektivu vedeného Janem Čermákem máme nyní v 
českém překladu k dispozici komentovanou antologii nejstarší anglické 
poezie a prózy. 
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