Šest žen* Jindřicha VIII.

* Kateřina Aragonská, Anna Boleynová, Jana Seymourová,
Anna Klévská, Kateřina Howardová a Kateřina Parrová

"Divorced – beheaded – died – divorced – beheaded – survived"
(rozvedená, popravená, zemřelá, rozvedená, popravená, přežilá).

Co bylo záměrem krále?
Chtěl za každou cenu mužského dědice, aby upevnil moc mladé Tudorovské dynastie
(nástupci a příbuzní Yorků, kteří porazili Lancastery ve „válce růží“)
Jak se Anně Boleynové povedlo pro sebe krále získat?
Jako dvorní dáma věděla, jak vypadá osud odmítnuté milenky. Nechtěla jen románek.
Požadovala sňatek. Král v naději, že mu krásná Anna dá vytouženého syna, na její
požadavek přistoupil.
Jak se s Kateřinou Aragonskou rozvedl?
V Bibli našel odstavec, kde stojí, že je manželství s vdovou po vlastním bratrovi neplatné.
Papež ale anulaci sňatku odmítal. Jindřich proto anglickou církev odtrhl od Říma a stal se
sám hlavou nové „anglikánské“ církve.
Proč Anna Boleynová u krále později upadla v nemilost?
Porodila mu jen jednu dceru – Alžbětu. Proto vášeň k ní vychladla. Když pak potratila syna,
rozhodl se ji odstranit.
Z čeho byla Anna Boleynová obviněna?
Byla obviněna z nevěry a popravena. Král se mužského dědice nedočkal ani později. Vládu po
něm úspěšně převzala dcera Alžběta Tudorovna.

ALŽBĚTA I. TUDOROVNA

Jednoho letního dne roku 1577 pro sira Francise Drakea přijede kočár. Má si nasednout. Když vidí, že
vozka neklamně míří ke královskému paláci, chápe souvislost.
"Drakeu," praví královna, "sleduji vás z povzdálí již delší dobu a nemohu se zbavit dojmu, že vaše
odvážné činy při napadání ´zlaté žatvy´ na španělských a portugalských lodích plujících z Nového
světa by se měly více využít ve prospěch našeho království. Myslím tím i v obchodě".
"Ano, Vaše Veličenstvo, není mým větším cílem nic jiného, než dosáhnout ´druhého moře´, tedy
zopakovat Magallensovu cestu, vydat se do Tichého oceánu a prozkoumat jihoamerickou pevninu ze
západní strany a přispět k dalšímu vzestupu našeho obchodu."
"Jistě," říká královna a rychle dodává: "Ale také bych byla velice ráda, kdybych se mohla Filipovi II.
odvděčit za různé nepříjemnosti, kterými mě již delší dobu obšťastňuje."
"Ale Drakeu, spoléhám na vás jako na muže rytířského chování. Pokud by se snad mělo přihodit, že
náš společný tajný plán nevyjde a vy byste, nedej Bože, měl být zajat, tak mi nezbude nic jiného, než
popřít, že bych cokoli o vaší činnosti věděla."

Jaká byla královna Alžběta?
Alžběta byla velmi vzdělaná, bystrá sebevědomá, pohotová a inteligentní. Byla však také
hrdá, autoritativní a náladová.
Proč se nikdy nevdala?
Obklopovala se schopnými muži, údajně byli někteří jejími milenci. Což tajila. Vdát se ale
nechtěla, nechtěla se s nikým dělit o moc, ani být podřízena nějakému muži. Před lidem se
až do své smrti prezentovala jako "The Virgin Queen" – panenská královna.

Čeho během své vlády dosáhla?
Zajistila prosperitu hospodářství země a rozkvět kultury (zlatá shakespearovská éra).
Anglikánská církev se stala státním náboženstvím. Nechala popravit skotskou katolickou
královnu Marii Stuartovnu, která proti ní snovala intriky.

Proč Francise Drakea podporovala tajně?
Nechtěla riskovat válku se Španělskem. Chtěla se proto jen zmocnit pokladu ze španělských
a portugalských kolonií.

Jindřich VIII. (TUDOR)
∗ chtěl mužského dědice –
kvůli rozvodu odtrhl
církev v Anglii od Říma –
vznik anglikánské církve
(reformaci v Anglii
provedl král)
∗ po jeho smrti vládla jeho
dcera Alžběta I.
Tudorovna

Alžběta I. Tudorovna
Zlatá éra kultury (Shakespeare –
londýnské divadlo Globe)
Zisky z korzárských výprav Francise
Drakea (loď Zlatá laň – přepadával
španělské a portugalské lodě
převážející zlato z Ameriky do Evropy)
Nevdala se – bezdětná – po její smrti
na trůn nastoupil syn popravené
skotské královy Marie Stuartovny
Jakub I. (STUARTOVCI), který byl
tchánem Fridricha Falckého, Čechům
ale nepomohl, i když s tím české stavy
při volbě Fridricha Falckého českým
králem počítaly.

