Úvod
Téma této bakalářské práce je zaměřeno na reformaci církve v Anglii. Důvodem,
proč jsem si toto téma zvolila, je můj dlouhodobý zájem o vládu Tudorů, především pak o
vládu Jindřicha VIII. Byl to dle mého názoru pozoruhodný muž, poněkud nekonvenční na
svou dobu, přesto vynikající panovník.
Práce popisuje nejvýznamnější události, které se odehrály během vlády Jindřicha
VIII. Je řazena podle důležitých etap, které se uskutečnily od jeho korunovace anglickým
králem roku 1509 až do jeho smrti roku 1547, a jsou zde zaznamenány politické a
náboženské příčiny, které měly vliv na vznik anglikánské církve.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále děleny do podkapitol. První
kapitola popisuje válku růží, a to, jak se Tudorové dostali na anglický trůn. Dále pak
dětství a mládí Jindřicha VIII., události vedoucí k jeho korunovaci a následný sňatek
s Kateřinou Aragonskou. Poslední podkapitola se pak zaměřuje na Jindřichovu vládu do
roku 1526, přičemž je zde podrobněji popsána válka s Francií, Jindřichova zahraniční
politika a sňatková diplomacie, jež hrála velkou roli při zajištění nástupnictví.
Druhá kapitola se zabývá vznikem nové církve. V první řadě jsou zde popisovány
důvody k rozvodu s Kateřinou Aragonskou a následující situace, kdy Jindřich žádal o
anulaci manželství papeže Klementa VII., avšak ten se mu zdráhal vyhovět, neboť se
obával císaře Karla V., synovce Kateřiny Aragonské. Poté dochází k odluce od Říma, jež
byla následovaná sňatkem s Annou Boleynovou. Dále je popisováno zakončení zákonem o
supremaci a jsou popisovány zákony, které byly vydány během této akce. V závěru je
vypovídáno o důsledcích vzniku anglikánské církve a o závěrečném období Jindřichovy
vlády v letech 1539-1547.
Třetí kapitola se věnuje umění v Anglii za vlády Jindřicha VIII. Zaměření této
kapitoly vypovídá o humanismu v tehdejší Anglii, přičemž se zaměřuji na popis typických
znaků umění té doby, významných literátů a hudebních umělců. Stejně tak je zahrnut popis
tehdejší anglické architektury, sochařství a malířství.
Poslední kapitola se nazývá Čechy za vlády Jindřicha VIII. Popisuje etnický vývoj
Čech a Anglie a následující vývoj obou zemí a také znaky, které jsou těmto dvěma zemím
společné během doby středověku. V závěru následuje popis vztahu mezi Čechami a Anglií
za revoluce.
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Jindřich VIII. do roku 1526

1.1

Mládí

Roku 1455 vypukl třicetiletý boj o anglický trůn mezi větvemi královského rodu
Plantagenetů. Jednalo se o větev Yorků (bílá růže) a větev Lancasterů (červená růže), a
proto je tento spor nazýván válkou růží. Po bitvě na Bosworthském poli (22. 9. 1485),
která válku ukončila, usedl na anglický trůn Jindřich Tudor,1 jelikož zvítězil nad
Richardem III. Plantagenetem,2 který hájil zájmy Yorků. Jindřich právo na anglický trůn
získal po své matce, Markétě Beaufortové.3 Tento nárok byl však poněkud sporný. Proto se
Jindřich, ihned po své korunovaci, při níž přijal jméno Jindřich VII., oženil s Alžbětou
z Yorku,4 aby tak své postavení ještě více upevnil. Oddáni byli 18. ledna 1486 ve
Westminsterském opatství. Tento sňatek spojil dvě dříve nepřátelské rodinné větve a jejich
potomci měli silný nárok na trůn. Proto když v roce 1509 usedl nový mladý král Jindřich
VIII. na trůn, napsal básník John Skelton5 oslavnou báseň, v níž stojí: „Bílá i červená růže
nyní v jednu rostou.“6
Mohlo by se zdát, že se jednalo o sňatek čistě z politických důvodů, jak tomu ostatně
v té době často bývalo. Ale nebylo tomu tak, jednalo se o čistou vzájemnou náklonnost.
Jindřich VII. a Alžběta měli celkem osm dětí, z nichž se pouze tři dožily dospělosti.
Prvorozeným se stal princ Artur,7 poté následovala Markéta8 a Jindřich. Alžběta porodila
ještě jednoho chlapce a tři děvčata, ale z nich přežila pouze dcera Marie.9
V osobě Jindřicha VIII. se na anglickém trůnu s konečnou platností spojily dvě
soupeřící větve rodu Plantagenetů. Jindřich VIII. Tudor přišel na svět 28. 6. 1491
v Greenwichi.10Narodil se jako třetí potomek a druhý nejstarší syn Jindřichovi VII. a
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Alžbětě z Yorku. Jelikož byl mladším synem, jeho výchova byla zaměřena na církevní
kariéru. Z těchto důvodů mu bylo poskytnuto prvotřídního vzdělání.
Podle názorů tehdejších humanistů, mezi které patřili například Thomas More11 a
Erasmus Rotterdamský,12 „jeden cizinec, který měl takový význam pro anglickou
literaturu, že do ní vlastně patří,“13 se Jindřichovi dostalo velmi kvalitního vzdělání.
Ačkoliv měl Jindřich výborné vychovatele (např. John Skelton), jeho matka Alžběta byla
tou osobou, jež naučila svého syna číst a psát. Odmala projevoval nadání na jazyky,
hovořil plynně anglicky, francouzsky a latinsky. Jindřich pokračoval ve vzdělávání i poté,
co usedl na anglický trůn. Četl díla Tomáše Akvinského, Johana Dunse Scota i církevních
otců. Sám sebe považoval za vzdělaného a přál si, aby ho tak vnímali i ostatní. O tom
svědčí i okrajové poznámky napsané jeho rukou v dobových knihách.
O tom, že se Jindřichovi dostalo všestranného vzdělání, není pochyb. Od sedmi let
hrál na loutnu, též byl učen v jízdě na koni, lukostřelbě či lovu. Prokázal, že disponuje i
spisovatelským a řečnickým umem.
Sňatky královských dětí byly záležitostí politickou, tato skutečnost je nepopiratelná.
Jindřich VII. tedy hledal pro svého syna Artura manželku, jež by měla mocný původ,
kterým by podpořila upevnění nové královské rodiny. Volba padla na Kateřinu
Aragonskou,14 dceru Ferdinanda II. Aragonského15 a Isabely I. Kastilské.16 Svatba
proběhla v zastoupení, do Anglie se Kateřina dostavila až dva roky poté, tedy roku 1501.
Bohužel princ Artur o rok později skonal na horečnaté onemocnění. Z Kateřiny Aragonské
se stala princezna vdova z Walesu na dlouhých sedm let. Její dvorský život však nebyl
nejjednodušší. Jelikož její otec nebyl schopen zaplatit věno, které anglickému králi dlužil,
Jindřich VII. Kateřinu trápil, neměla dostatek prostředků na jídlo, oblečení ani lékaře.
Po smrti Artura byl Jindřich jmenován princem z Walesu. Španělsku velmi záleželo
na tom, aby úmluva s Anglií nebyla zrušena, a tak došlo k úmluvě o sňatku mezi Kateřinou
Aragonskou a princem Jindřichem. Papež vydal dispensaci, aby mohl být sňatek
uskutečněn. Učinil tak pouze na základě přísahy, kterou pronesla Kateřina, a to takové, že
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její manželství s Arturem nebylo naplněno. „V roce 1503 byla podepsána smlouva o
uzavření sňatku mezi princem Jindřichem a Kateřinou Aragonskou. Manželství mělo být
uzavřeno v den dovršení patnácti let Jindřicha.“17 Nakonec byli oddáni až po smrti
Jindřicha VII., svatba se konala 11. 6. 1509, v tichosti je oddal canterburský arcibiskup
William Warham.18

1.2

Vláda do roku 1526

Jindřich VII. zemřel 21. 4. 1509 v Richmondském paláci. Příčinou jeho smrti byla
tuberkulóza. Jindřich VIII. nastoupil na královský trůn ve svých pouhých osmnácti letech.
Korunován anglickým králem byl 24. 6. 1509.
Na počátku své vlády se Jindřich opíral o své rádce, kterými byli arcibiskup
z Cantenbury, Lord kancléř William Warham, biskup z Winchesteru a Lord správce tajné
pečeti Richard Foxe.19 Postupně však začal získávat silnou moc Thomas Wolsey, 20 který
působil již na dvoře Jindřicha VII. To, že se Wolseymu podařilo získat takové postavení,
můžeme přisoudit jeho vysoké inteligenci, organizačním schopnostem, ambiciózní povaze,
ale nejspíše také faktu, že mladý král neměl příliš veliký zájem o panování. Roku 1513 se
stal Lordem kancléřem, následně pak kardinálem a papežským legátem. „Žádný anglický
státník neudělal na vrstevníky takový dojem bohatstvím, mocí a osobitou nádherou.“21
Jindřich VIII. na něj přenášel stále více pravomocí, a tak v letech 1515–1529 svíral Wolsey
ve svých rukách téměř veškerou moc.
Sedm měsíců po svatbě se Kateřině narodilo mrtvé dítě, a s tím se objevily první
Jindřichovi pochyby o jejich sňatku, jelikož se toto v Anglii považovalo za špatné
znamení. Poté přišel na svět chlapec, ale onemocněl a po dvou měsících zemřel. A teprve
po dalších dvou předčasných porodech se narodila princezna Marie (18. 2. 1516), která se
jako jediná dožila dospělosti. Poslední dítě, které Kateřina Aragonská porodila, byla dcera
(1518), která ovšem ihned zemřela. Z toho vyplývá, že „královně bylo tehdy čtyřicet let,
byla předčasně sešlá, kdežto 34letý Jindřich VIII. byl v plné mužnosti a zoufalý, že je
odsouzen k tomu, aby neměl manželského dědice.“22Jindřich se počal obávat myšlenky,
zda to není trest za to, že pojal manželku po svém bratrovi. Měl obavy z nepokojů, které by
17

SCARISBRICK, J.J. Henry VIII. New Haven. London: 1997, s. 23.
Willam Warham (cca 1450–22. srpen 1532); arcibiskup z Cantenbury od roku 1503 do jeho smrti.
19
Richard Foxe (cca 1448–5. říjen 1528); biskup z Winchesteru; Lord správce tajné pečeti Jindřicha VIII.
20
Thomas Wolsey (cca 1473–29. listopadu 1530); syn obchodníka; velmi významný státník Jindřicha VIII.;
vystudoval teologii v Oxfordu; stal se královským kaplanem; 1509 jmenován Jindřichem VIII. správcem
charity a členem Tajné rady; 1514 jmenován arcibiskupem z Yorku; 1515 jmenován kardinálem a lordem
kancléřem, tak zůstal až do svého pádu roku 1529.
21
GLÜCKLICH, Julius. Reformace v Anglii a oblastech jazyka francouzského, In: Dějiny lidstva od pravěku
k dnešku, díl pátý. Praha: Melantrich a.s., 1938, s. 306.
22
GLÜCKLICH, Julius. Cit. dílo (1938), s. 308.
18

4

mohly vzniknout, pokud by nebyl mužský dědic. „Proto nepochybným omylem by bylo
tvrditi, že jediná příčina, proč Jindřich VIII. chtěl, aby se jeho manželství s Kateřinou stalo
neplatným, byla vášeň k Anně Boleynové.“23Jen kvůli ní by případ tak důkladně
nestudoval z teologického hlediska, ani by nevynaložil úsilí k obdržení příznivého
rozhodnutí od Říma a evropských univerzit. A v neposlední řadě by si nezahrával s tím, že
by si proti sobě poštval papeže a katolickou Evropu.
„Mezitím princezna Marie, ještě ve věku batolete, poskytla Jindřichovi VIII.
potřebný prostor na poli sňatkové diplomacie. V říjnu 1518 anglický král během jednoho
ze svých návratů k alianci s Francií uzavřel s Františkem I. z Valois dohodu, na jejímž
základě byla dvouletá Marie zasnoubena se sedmiměsíčním dauphinem. Král sice
považoval Marii za svého předpokládaného dědice, avšak Anglie by takřka jistě odmítla
malou dívku jako jeho následníka.“24 Jindřich se nejspíše obával, že jeho případná smrt by
sebou mohla přinést uchvácení trůnu někým jiným, silnějším. Je tedy velmi
pravděpodobné, že král očekával spiknutí vůči koruně. Oním mužem, který by mohl
Jindřicha fakticky ohrozit, byl Edward Stafford,25 třetí vévoda z Buckinghamu. Jako
potomek Eduarda III. a zároveň jeden z nejmocnějších šlechticů té doby, k tomu měl ty
nejlepší předpoklady. Jindřich ho tedy roku 1521 pozval do Londýna, zde byl uvězněn,
parlamentem připraven o majetek a následně popraven. Téhož roku (1521) „si anglický
král Jindřich VIII. vydobyl od papeže Lva X. titul „Obránce víry“, poté co vydal svou
Obranu sedmi svátostí proti Lutherovi.“26 Tím se naplnila dávná Jindřichova touha, chtěl
se chlubit podobným titulem, který měl král francouzský i španělský.
Maxmilián I., panovník v Říši, i Ferdinand Aragonský, španělský král, nepodali
Jindřichovi pomocnou ruku ve válce s Francií, a proto „roku 1514 Jindřich VIII. opustil
své dosavadní spojence a uzavřel spojenectví s Francií, které měl zpečetit sňatek mezi jeho
sestrou Marií a Ludvíkem XII.27 Svatba proběhla 9. října 1514 v Pikardii na severu
Francie. Z Jindřichovy strany se beze sporu jednalo o ukázku brilantní sňatkové
diplomacie, žádná tudorovská princezna se neprovdala za významnějšího evropského
velmože. Problém byl v tom, že Ludvík XII. byl třikrát tak starý jako jeho manželka,
osmnáctiletá Marie, a zemřel již 1. ledna 1515. Marie se tak stala francouzskou královnou
23
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na pouhých dvanáct týdnů, spojenectví Anglie s Francií tudíž nemělo šanci
vzniknout.“28Na prázdný francouzský trůn dosedl František I. z Valois.29 Charles Brandon,
vévoda ze Suffolku,30 a zároveň Jindřichův blízký přítel, byl vyslán do Francie, aby
doprovodil Marii na cestě zpět do Anglie. Princezna Marie a Suffolk se však nechali ve
Francii tajně oddat. Ze strany Brandona se jednalo o velezradu, a také žádali jeho popravu.
Avšak Jindřich se rozhodl, vzhledem k velmi kladnému vztahu, kterým oplýval k Marii i
Charlesovi Brandonovi, že oběma odpustí. Jejich trestem byla obrovská pokuta, částka
činila 24 000 liber.
V zahraniční politice král Jindřich VIII. byl přespříliš zaměřen na záležitosti vnitřní
a evropské politiky, než aby se zabýval zámořskými objevy. V letech 1517–1536 jsou
známé pouze tři expedice, které vedly z Anglie do nově nalezené Severní Ameriky,
přičemž hrály roli i v hledání severozápadního průjezdu do Asie.31 V zahraniční politice
kladl důraz na spojenectví Anglie s takovými státy, aby moc zůstávala vyrovnána.
K hlavním představitelům těchto států patřila Francie, Španělsko a Habsburkové. Nejprve
(1520) došlo k setkání Jindřicha VIII. a Františka I. na Camp du Drap d’or poblíž
Boulogně. Vzápětí se však uskutečnila schůzka s Karlem V.32 a vznikla smlouva
v Brugách. Zde mimo jiné Karel V. slíbil Wolseyovi, že při nejbližší volbě papeže ho
podpoří v zájmu o papežský úřad, ale nestalo se tomu. Po smrti Lva X., byl zvolen Hadrián
VI. Spojenectví Anglie s Habsburky podpíralo ovšem také staré hospodářské spojení mezi
ostrovní říší a nizozemskými trhy, toho Karel V. dovedl obratně využívat. Válka s Francií
vedená bez valných úspěchů přinutila Wolseye, aby r. 1523 svolal parlament, jelikož
půjčky z Londýna a jiné finanční prostředky nestačily. Ukázalo se, že parlament, který se
v této době neodvažoval zasahovat přímo do zahraniční politiky, nebyl pouhým poslušným
královým nástrojem, ale dovedl uplatnit svá stará práva, obvykle odpočívající, přesto
nezrušená.33 Podařilo se vypravit do Francie obrovské vojsko. Ovšem bez větších úspěchů.
Karel III. vévoda z Bourbonu (1505–1527) sice Angličanům poskytl menší výpomoc,
ovšem císař svou moc soustředil na prosazování říšských zájmů v Itálii. Když roku 1523
zemřel papež Hadrián VI., Wolsey se opět ucházel o papežský stolec, avšak císař Karel V.
28

CHLUBNA, Jan. Cit. dílo (2012), s. 195.
František I. z Valois (12. září 1494–31. březen 1547); francouzský král v letech 1515–1547; příslušník
dynastie z Valois; ve Francii považován za prvního renesančního monarchu.
30
Charles Brandon (cca 1484–22. srpen 1545); 1. vévoda ze Suffolku (1514–1545); osobní přítel Jindřicha
VIII.; voják a diplomat; 1515 se oženil s Jindřichovou sestrou Marií Tudorovnou.
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KONETZKE, Richard. Überseeische entdeckungen und eroberungen, In: Propyläen weltgeschichte.
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Karel V. Habsburský (24. únor 1500–21. září 1558); král španělský; císař Svaté říše římské; vévoda
burgundský a arcivévoda rakouský; synovec Kateřiny Aragonské.
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mu pouze předstíral svou podporu, ve skutečnosti se zasloužil o zvolení kardinála de´
Medici jako Klementa VII.34 Anglická politika na pevnině vystupovala pak v následujících
letech s nejistou kolísavostí, čímž skutečně usnadnila Karlovi V., že mohl nabýt vrch nad
francouzským soupeřem v Itálii a zvýšit tak svůj vliv u papežského dvora, který marně
podporoval Francii, právě ve chvíli, kdy by anglický král potřeboval opaku. Neboť jedině
na císaři nezávislý papež mohl Jindřichovi VIII. vyhovět ve snaze o zrušení králova
manželství s Kateřinou, císařovou sestřenicí.35 Roztrpčený Jindřich VIII. došel k závěru
(roku 1524), že nebude nadále bojovat, dokud nenastane příhodnější chvíle „získat řečenou
korunu nebo nějakou větší část svého dědictví.“36
U italské Pávie v únoru 1525 francouzská vojska byla poražena císařem Karlem V.,
král František I. zajat. Toto vítězství neumožňovalo Jindřichovi získat žádný podíl
z případného zisku, jelikož se z bojů stáhl. To ovšem Jindřicha VIII. neodradilo, nelenil a
ihned císaře informoval o tom, že vítězství jim vytvořilo ojedinělou situaci, a té je třeba
využít. „Králova rozsáhlá instrukce diplomatům zněla jasně: „Za prvé je třeba prohlásit, že
Jeho Veličenstvo [Jindřich VIII. – pozn.J.Ch.] si nárokuje z titulu dědictví celou
francouzskou korunu, která je mu přisouzená a připadá mu plným právem a
následnictvím.“ Dále král zdůraznil, že i kdyby neměl nárok na celé francouzské
království, jsou zcela nezpochybnitelná jeho dědická práva na bývalé državy jeho
předků.“37 Jindřich VIII. neměl v úmyslu požadovat celé francouzské území. Jeho plány
byly takové, že císař i vévoda z Bourbonu obdrží odpovídající díly. Karel V. Provence,
Languedoc, Burgundsko a vévoda své původní državy. Jindřich očividně velmi toužil
získat zpět alespoň nějakou francouzskou državu svých předků. Ovšem císař Karel V.
nebyl Jindřichovým plánům příliš nakloněn, jelikož ve skutečnosti by hlavní zisk a veškeré
výhody z celé této akce připadly především samotnému anglickému vladaři. Vše dopadlo
tak, že Karel V. požadoval zrušení jeho zasnoubení s princeznou Marií. „Ani Karel nyní
nechtěl čekat na neplnoletou nevěstu a ucházel se o Isabelu Portugalskou. Z jejího věna
mělo být financováno italské tažení.“38 Poté se nechal s Isabelou tajně oddat 11. března
1526 v Seville.
Jindřichovi VIII. se příliš nelíbilo chování Karla V., ani jeho poddaných. Je tedy
velmi pravděpodobné, že zamýšlel napadnout Francii bez císaře. Dle Jindřicha měla
34

Giulio di Giuliano de´ Medici (26. květen 1478–25. září 1534); papež od 1523 do jeho smrti v roce 1534;
během jeho papežství proběhla anglická reformace Jindřichem VIII.
35
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36
SCARISBRICK, J.J. Cit. dílo (1997), s. 35-38.
37
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Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta filosofická. Vedoucí práce Martin Kovář. s. 33.
38
SEIBT, Ferdinand. Karel V. Císař a reformace. Praha: Ikar, 1999, s. 75.
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náklady s tím spojené zaplatit šestina světských a třetina církevních výnosů, které Wolsey
nařídil vybrat. Setkali se však pouze s nepochopením a odporem. Lidé nesouhlasili ani
s válkou s Francií, ani se zajetím Františka I. Jindřich se pod tímto nátlakem rozhodl ze
svých nároků ustoupit. Nakonec v druhé polovině roku 1526 Jindřich jednal o sňatku jeho
dcery princezny Marie a krále Františka I. „František nicméně mohl být pro Angličany
sotva akceptovatelnější než Dauphin, čemuž nasvědčuje také to, že v této době byl Jindřich
VIII. pravděpodobně rozhodnutý rozvést se, přičemž předpokládal, že bude mít s další
manželkou syna, který princeznu Marii v následnictví předběhne.“39

39

CHLUBNA, Jan. Cit. dílo (2009), s. 38.
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2

Vznik nové církve

2.1

Rozvod s Kateřinou Aragonskou

Roku 1526 přivedl ctižádostivý sir Thomas Boleyn40 ke dvoru své dvě dcery – Marii
a Annu. Po krátké aféře s Marií mu do oka padla tehdy dvacetiletá Anna Boleynová.41
Posílali si mezi sebou spousty dopisů a darů. Jeden z těchto darů můžeme dodnes spatřit ve
Victoria and Albert Museum. Jedná se o zlatou píšťalku, kterou Jindřich věnoval Anně.
Ale ovšem Anna Boleynová „se mu nehodlala poddat, aniž jí přislíbí manželství.“42 A tak i
vášeň tu byla, která posléze vedla k osudným zápletkám.43 Způsobila též roztržku mezi
Jindřichem VIII. a Wolseyem, ten nebyl proti zrušení sňatku s Kateřinou, ale přál si, aby
Jindřich pojal za ženu francouzskou princeznu.
Wolsey plánoval vést rozvodový proces v souladu s kanonickým právem. S tím však
Jindřich nesouhlasil, přál si, aby bylo manželství zpochybněno na základě námitek biblické
knihy Leviticus.44
Jindřich si přál, aby jeho případ byl řešen stejným způsobem jako případ vévody ze
Suffolku. Tomu se podařilo dosáhnout anulace, i když manželství bylo naplněno. Dispensí
mu bylo dovoleno pojmout novou choť, s níž byl spřízněn v druhém a třetím stupni.45 Ale i
podruhé si vymohl, že jeho manželství bylo prohlášeno za neplatné a potřetí se oženil
s Marií, sestrou Jindřicha VIII. Papež také potvrdil rozvod Jindřichovy sestry Margarety,
královny skotské, která se provdala za Henryho Stewarta. Ovšem ani v tom ani v onom
případě tu nepřekážel tak mocný příbuzný jakým byl císař Karel V., jehož hněvu se papež
musel tolik obávat a kterému šlo o to, aby Anglie díky novému králově sňatku nepřešla
zcela na francouzskou stranu.46 Další překážkou byl ten fakt, že pro uzavření jejich
manželství bylo potřeba získat povolení od předchozího papeže Julia II.,47 tudíž by Jindřich
VIII. musel současnému papeži prokázat, že se jeho předchůdce zmýlil a vydal neplatné
povolení. Kdyby uspěl, bylo by manželství automaticky anulováno jako nikdy neexistující.
40

Sir Thomas Boleyn (1477–12. březen 1539); anglický diplomat a politik za vlády Tudorů; otec Anny
Boleynové.
41
Anna Boleynová (1501–19. květen 1536); anglická královna; druhá manželka Jindřicha VIII.; matka
královny Alžběty I.; popravena roku 1536.
42
MORGAN, Kenneth O. Dějiny Británie. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1999, s. 222.
43
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44
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Giuliano della Rovede (5. prosinec 1443–21. únor 1513); papež Julius II. od roku 1503 do své smrti;
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Jenže takovýto plán vlastně zpochybňoval papežskou moc, a to byla velmi citlivá oblast.
„A byl také natolik egoistou, aby padl do osidel vlastní schopnosti přesvědčovat –
zanedlouho už věřil, že papežská nadřazenost je šalba a klam, že je to trik, který si
vymysleli lidé, aby připravili krále a císaře o jejich zákonná dědictví. Rozvod přivedl
Jindřicha k přesvědčení, že jakožto král je nadřazen anglické církvi.“48
Jindřich si tyto okolnosti plně neuvědomoval, tudíž si přál, aby bylo rozhodnuto
v Anglii a teprve poté došlo ke schválení v Římě. Ale Wolsey věděl, že bude výhodnější,
aby případ nejprve rozhodl papež. „Jindřich stále na papežovi požadoval zrušení
manželství. Naneštěstí pro něj byl tehdy papež v rukou císaře Karla V., Kateřinina
synovce. Karel by těžko dovolil manželství zrušit, a tím královnu Kateřinu ponížit. Papež
Klement VII. se dostal do nezáviděníhodné situace. Odmítnutí Jindřichovy žádosti by
mohlo ohrozit katolictví v Anglii, vyslyšení by zase znamenalo, že císař Karel papežství
doslova pohltí. Snažil se tedy získat čas. Ustanovil papežský soud, který měl situaci
v Anglii prozkoumat. Záležitost se vlekla tak dlouho, jak jen to šlo, ale nakonec Klement
odmítl manželství zrušit.“49
1527 byl vyslán králův sekretář do Říma, aby vymohl na papeži nový dispens, který
by povoloval Wolseymu, aby mohl ověřit záležitost ohledně Jindřichova manželství.
Výsledkem všech těchto jednání bylo, že papež pověřil Wolseye a kardinála Campeggia,50
který měl v Anglii jedno biskupství, aby vzali věc do svých rukou. Při tom však slíbil
papež Karlovi V., že se nestane nic, co by bylo Kateřině na úkor, a že celý případ bude
přenesen do Říma.51 V říjnu 1528 kardinál Lorenzo Campeggio dorazil do Londýna.
Campeggio naléhal na královnu, aby vstoupila do kláštera, ale Kateřina odmítla, poněvadž
by tím doznala, že její manželství bylo neplatné. Byla ochotná stát se jeptiškou pouze
tehdy, kdyby se Jindřich stal mnichem.52 Campeggio tedy zahájil soud.
Kardinál Wolsey na nařízení papeže 23. 7. 1529 nevydal žádný rozsudek a odložil
soud na dobu neurčitou do Říma. Za těchto okolností bylo velmi pravděpodobné, že pokud
se bude o případu opět jednat v Římě, může rozsudek dopadnout pozitivně pro královnu.
Na papežovo rozhodnutí měla vliv situace v Itálii. Císař tam zrovna zvítězil a i přesto, že
císařovu převahu nesnášel, nezbylo mu nic jiného než s ním vycházet na přátelské úrovni.
„Než dosáhl svého cíle, musel se Jindřich ovšem nejprve poradit se svými právníky,
protože porušení zákona nemohl schválit ani parlament. Už předtím se však Jindřich
48
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projevil jako skvělý taktik s politickým čichem tím, že shromáždil v Londýně zástupce
evropských mocností. Na pozadí této demonstrace síly si mohl dovolit urazit papeže a
odmítnout jeho hrozbu, že bude exkomunikován, jestliže se dá rozvést, jako směšnou.
Jindřich tu jednal v duchu nového měšťanstva, které si přálo větší nezávislost na církvi.“53
Bylo tedy více než jasné, že tento neúspěch měl za následek Wolseyho pád. Roku
1529 byl zbaven svého úřadu. Téměř všechny anglické třídy radostně uvítaly kardinálovu
nemilost. Byly velmi žárlivé na přízeň, které se mu dostávalo od Jindřicha VIII., a také na
velikou moc, jíž třímal ve svých rukách. Kardinál byl obviněn z „praemunire“, to znamená,
že se provinil proti statutům z r. 1353 a 1393. Odevzdal králi svůj skvělý palác v Hampton
Court, byl mu zkonfiskován veškerý ohromný majetek a jen rychlá smrt ho zachránila od
potupné popravy.54 Roku 1530 byl obviněn z velezrady a při cestě z Yorku do Londýna
29.11.1530 zemřel.
Novým kancléřem se stal Thomas More. Byl synem sira Johna Mora, 55 narodil se
v Londýně. „Navštěvoval školu sv. Antonína, která měla výbornou pověst. Školní osnovy
zahrnovaly obvyklé trivium – latinskou gramatiku, logiku a základy rétoriky.56 Poté
studoval na Oxfordu. „Podle všeho byl nejveselejším společníkem a pevně zastával
Aristotelovo učení, že život fysický, duševní i mravní je dobrý; avšak zároveň byl mocně
přitahován k životu asketickému.“57
„V záležitosti rozvodu následovaly tři roky stagnace a zcela neproduktivních
diplomatických tahanic s kurií. Řešilo se především to, zda král může být přinucen, aby se
osobně zúčastnil soudu v Římě, nebo by se mohl účastnit pouze prostřednictvím svého
zástupce, a zda by papež mohl být přesvědčen k tomu, aby vrátil případ zpět do Anglie.“58

2.2

Odpoutání od Říma

Když pak v posledních dnech července 1529 došly z Říma určité zprávy o konečném
nepříznivém rozhodnutí kurie, odpověděl na to král svoláním parlamentu, který pak
zasedal do r. 1536 a nerozešel se, dokud nebyly úplně přervány svazky Anglie s Římem.59
I když Jindřichovy motivy byly osobního a politického rázu, nebylo by možné je
uskutečnit, kdyby Angličané nebyli do jisté míry připraveni na tuto zásadní změnu. Lid byl
znechucen velikým bohatstvím církve, hrabivostí při vykonávání náboženských úkonů a
53
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Sir John More (1451–listopad 1530); londýnský právník; otec Thomase Mora, kancléře Jindřicha VIII.
56
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silnou soudní mocí. Tím, že Jindřich roku 1529 svolal parlament, započal cestu, která se
začala ubírat protipapežským směrem. I královna Kateřina měla jisté sympatie, přesto
nebyly dostačující. Nyní již byl lid připraven na změnu a královský rozvod. A tak
společnými silami stanuli parlament a panovník proti Římu. Ovšem vyskytla se tu menší
nesnáz. Nikoho totiž do této doby nenapadlo měnit církevní dogma jako takové, jelikož
odluka od Říma nevznikla kvůli nějakému novému náboženskému přesvědčení, ale kvůli
nelibosti vůči duchovním. Jindřich VIII. zůstal katolickému vyznání oddaný po celý život,
avšak obratně dokázal využít těchto protiklerikálních stanovisek anglického lidu ve svůj
prospěch.60
Parlament začal vydávat taková rozhodnutí, která by přinutila papeže být
Jindřichovi po vůli. Začala mizet jedna výsada církve po druhé, došlo k vydání takových
zákonů, které učinily přítrž mnoha nepřístojnostem.
Roku 1532 „More se vzdal úřadu, udávaje jako důvod špatný zdravotní stav.“61 Ale
pravý důvod byl takový, že „More nebyl ochoten uznat rozvod s první královnou a
respektovat nadřazenost krále vůči církvi.“62 Byl vězněn v Toweru, odsouzen pro
velezradu a 7. července 1535 sťat. „Přesně po čtyřech stech letech, roku 1935, vyhlásila
římskokatolická církev, že More a jeho spolutrpitel, rochesterský biskup John Fisher, si
vysloužili mučednickou korunu. Oba byli církví prohlášeni za svaté.“63
Jindřich došel k rozhodnutí, že si pomůže zákonem praemunire. Nařkl
duchovenstvo, že uznalo Wolseyho za legáta a řídilo se jeho soudními pravomocemi.
Trestem za porušení zákona bylo zabavení jmění a vězení. A tak „schválil parlament
supremátní akt, jímž byl Jindřich VIII. prohlášen nejvyšší hlavou anglikánské církve.“64
Od této doby Jindřich třímal ve svých rukách moc světskou i duchovenskou.
William Warhan, arcibiskup z Cantenbury zemřel 22. srpna 1532. Warhan nebyl
zrovna ochotný porušit zákaz papeže a zrušit Jindřichovo manželství. Mezitím se situace
v Anglii dostala do kritického stadia, Anna Boleynová byla těhotná a králi záleželo na tom,
aby se dítě narodilo legitimní. Jelikož mu astrologové přislíbili narození syna. Tudíž se
král a jeho rádcové usnesli, že by manželství s Kateřinou mělo být prohlášeno za neplatné,
soudem arcibiskupa z Cantenbury, který bude uznán za nejvyšší soud pro anglické církevní
věci. Náhodou právě uprázdněný stolec získal, ještě se souhlasem kurie, Thomas
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Cranmer.65 Ten jakožto oddaný služebník králův ochotně prohlásil nejprve sňatek
s Kateřinou Aragonskou neplatným a poté za platné Jindřichovo manželství s Annou.66
Anna a král byli oddáni v lednu 1533. Pak na začátku března dokončil parlament, již pod
vedením Thomase Cromwella,67 přípravy na anulaci manželství. Zde byl také vydán
apelační zákon, Jindřich VIII. již nechtěl dosáhnout pouze rozvodu, ale Anglie vyhlašovala
naprostou nezávislost na Římu.
V květnu 1533 anuloval arcibiskup Cranmer Jindřichovo manželství s Kateřinou.
Marii však Cranmer za levobočka označit nemohl, jako církevní soudce k tomu neměl
právo. Anna byla slavnostně korunována ve Westminsteru a o tři měsíce později se jí
narodilo dítě. K obrovskému Jindřichovu zklamání to byla dcera. Sedmého září 1533 Anna
porodila „pravděpodobně nejméně vítanou královskou dceru a později nejoslavovanější
ženu v historii Anglie.“68 Anna dceru pojmenovala Alžběta po Jindřichově matce Alžbětě
z Yorku. Dvě dcery Jindřichovi zkomplikovaly dynastický problém, který se měl
rozvodem vyřešit.

2.3

Nové zákony

„Jindřich tedy svolal parlament, který poprvé v anglických dějinách, byť zdráhavě,
působil spolu s králem jakožto zákonodárné shromáždění obdařené veškerou pravomocí.
Jindřich a parlament nakonec podřízenost Anglie Římu odmrštili dosud nepřekonanou
erupcí revolučního zákonodárství: postupně byly přijaty zákon o annátech (neboli „prvních
plodech“, poplatcích z obročí; 1532), apelační zákon (1533), zákon o supremátu
(prvenství; 1534), první zákon o nástupnictví (1534), zákon o velezradě (1534) a zákon
proti moci papeže (1536).“69
Papežovou reakcí na vše byla klatba proti králi i jeho nové manželce. Klatba mohla
být úspěšná pouze v případě, kdyby se mohla opřít o povstání domácích podporované
vpádem Španělů či Francouzů. Národ se však nepohnul. Bylo patrné, že král ví celkem
dobře, co si může dovolit. Zesílil pozemské vojsko i loďstvo a prostřednictvím Františka I.
získal snesitelný mír se Skotskem.70
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Thomas Cranmer (2. července 1489–21. březen 1556); arcibiskup z Cantebury; hlavní představitel
reformace v Anglii.
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GLÜCKLICH, Julius. Cit. dílo (1938), s. 315.
67
Thomas Cromwell, 1. hrabě z Essexu (1485–28. červenec 1540); syn kováře; sloužil vojenskou službu
v Itálii, zde se seznámil s učením N. Macchiavelliho; anglický státník, od roku 1532 byl lord kancléř
Jindřicha VIII.; jeho reformy významně upevnily anglický parlamentarismus.
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SCARISBRICK, J.J. Cit. dílo (1997), s. 421.
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MORGAN, Kenneth O. Cit. dílo (1999), s. 223.
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Zákonem o annátech byla daň, odváděná Římu snížena na pět procent. 71 Apelační
zákon „zaručoval absolutní svrchovanost, která rušila papežskou moc i platnost
kanonického práva.“72 Tento zákon znemožňoval Kateřině Aragonské, aby se mohla ve
věcech rozvodu odvolat do Říma.
Velmi důležitým byl zákon o nástupnictví, který byl přijat roku 1534. „Parlament
uznal jeho druhou dceru Alžbětu, narozenou z manželství s Annou Boleynovou, za
královnu a následnici trůnu. Tím byla Jindřichova starší dcera Marie odsunuta do
pozadí.“73 Dále bylo vydáno, že všichni poddaní musí pronést přísahu na tento zákon, kdo
odmítl takto učinit, ten měl být potrestán.
Jindřich VIII. byl vděčný Cromwellovi a důkazem toho byla jeho stále více rostoucí
moc a postavení. „Cromwell si vzal za úkol uskutečnit vizi přísně nezávislého jednotného
království, spravovaného výlučně uvnitř vlastních hranic a rozhodnutého reformovat svoji
duchovní i světskou podstatu. Tyto dva prvky se spojily v Cromwellově krátké, ale oslnivé
kariéře (1532–40).“74

2.4

Důsledky reformace

Kateřina Aragonská zemřela 7. ledna 1536. „Dne 29. ledna 1536 však Anna
Boleynová v Greenwichském paláci předčasně porodila mrtvého chlapce. Tento
přinejmenším její druhý potrat nepochybně zpečetil Anninu zkázu. Jindřichova vášeň k ní
již byla zcela pryč a její selhání v rození princů nasvědčovalo, že královo druhé manželství
bylo stejně tak hříšné jako první. Dne 2. května byla královna zatčena a uvězněna
v Toweru, o dva týdny později ji pak soudní dvůr peerů, kterému předsedal její strýc
Thomas Howard, 3. vévoda z Norfolku, rychlém procesu a nepříliš věrohodnými důkazy
usvědčil z cizoložství s pěti muži, incestu (jedním z milenců měl být i její vlastní bratr
George Boleyn, vikomt Rochford), a také z toho, že se s nimi spikla, aby zavraždila krále.
Dva dny před její popravou vydal arcibiskup Cranmer rozsudek, že usvědčená cizoložnice
nikdy nebyla Jindřichovou ženou. Byla popravena stětím 19. května 1536 v Toweru.“75
Téhož roku byl vydán také druhý zákon o nástupnictví, který potvrdil obě Jindřichova
manželství jako neplatná a potomky z nich prohlásil za mimomanželské. „Bylo radno
uzavřít co nejdřív nový sňatek. A tak byl spěšně zaranžován třetí Jindřichův sňatek s Janou
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Seymourovou.76 Ani tento třetí manželský svazek však neměl dlouhé trvání. Brzy po
narození vytouženého syna Eduarda roku 1537 královna zemřela.“77 Konečně se král
dočkal mužského následníka a spolu s ním i naději, že zamezí občanské válce, pokud by
panovník nečekaně zemřel.
Následovalo rušení menších klášterů. Král jako hlava církve nařídil všeobecnou
kontrolu duchovně pastorační činnosti a hospodaření církevních ústavů. Zprávy však
podaly nepříznivý obraz o stavu mnohých klášterů. Do jaké míry byly zprávy pravdivé,
bude vždy předmětem spekulace, Cromwell se totiž naparoval, že učiní svého pána
nejbohatším v křesťanstvu. Takového výsledku dosaženo nebylo, král byl nucen rozdat
větší část dvořanům a parlamentu, aby získal trvalou podporu k reformaci, jež byla právě
vykonána. Takovým způsobem bylo zrušeno 376 klášterů.78
Byly šířeny pověsti, že dojde k výběru dávek, které budou pro lidi velmi zatěžující,
a tak vypukly rebelie, které se nazývají „Pouť milosrdenství (Pilgrimage of Grace), jež
mezi říjnem a prosincem 1536 zasáhly sedm hrabství severně od Trentu, souvisely
s odporem proti Cromwellově správě a jeho politice celonárodního zasahování do
náboženských poměrů, zejména rušení klášterů.“79 Povstání nabylo velkých rozměrů
především proto, že král neměl stálé vojsko. Po zdaření potlačení odboje novoty
pokračovaly. Bylo nařízeno omezení svátků, vyškrtání falešných legend z mešních knih,
zničeny schránky s ostatky svatých, např. došlo ke zničení hrobky, která obsahovala
ostatky sv. Thomase Becket,80 čímž byl tehdy celý katolický svět zděšen.81
Následující manželkou Jindřicha VIII. se stala Annou z Kleve,82 ale ta se mu
znelíbila ihned po příjezdu do Anglie, snažil se jí zbavit i kvůli tomu, že by raději uzavřel
mír s císařem než pakt s německými protestanty. „I po čtvrté Jindřichovo manželství brzy
skončilo: po krátkém trvání bylo rozvedeno a mladá žena taktak unikla smrti.“83

2.5

Závěrečné období vlády Jindřicha VIII. (1539–1547)

„V roce 1539 vyvolala katolická reakce obnovu ortodoxie novým zákonem (Act of
Six Articles) a roku 1540 padl Cromwell bez soudu za oběť sekyře při Jindřichově hledání
76

Jana Seymourová (1507/8–24. říjen 1537); třetí manželka Jindřicha VIII. Tudora a matka krále Eduarda
VI.; byla dvorní dáma Kateřiny Aragonské i Anny Boleynové.
77
WESTPHAL, Uwe. Cit. dílo (1997), s. 115.
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GLÜCKLICH, Julius. Cit. dílo (1938), s. 316.
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ELTON, Geoffrey. Cit. dílo (2000), s. 117.
80
Tomáš Becket (asi 1118–29. prosinec 1170); lord kancléř krále Jindřicha II.; arcibiskup z Cantenbury
(1162–1170); zavražděn ve své katedrále královými rytíři; mučednická smrt => svatý Tomáš Becket.
81
GLÜCKLICH, Julius. Reformace v Anglii a oblastech jazyka francouzského, In: Dějiny lidstva od pravěku
k dnešku, díl pátý. Praha: Melantrich a.s., 1938, s. 318.
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Anna z Kleve (22. září 1515–16. červenec 1557); nejstarší dcera vévody Jana III. Klevského; byla čtvrtá
manželka krále Jindřicha VIII., čímž se stala první německou královnou Anglie.
83
WESTPHAL, Uwe. Cit. dílo (1997), s. 115.
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obětního beránka.“84„Act of Six Articles“ pojednává o tradičním učení transsubstanciace, o
celibátu, slibu cudnosti, soukromých mší a ušní zpovědi.85 Trest upálení pro ty, kdo by
popírali nauku o transsubstanciaci, trest smrti se ztrátou majetku pro ty, kdo by dvakrát
popřeli kterýkoliv z ostatních článků.
Zákon o uniformitě byl odhlasovaný spolkem laiků a krále v parlamentě proti
menšině, k níž patřil i Cranmer a několik dalších biskupů, kteří měli blíže k protestantismu.
A tak se připravuje pád Cromwellův. Všichni, kteří ho nenáviděli, se spojili proti němu a
muž, kterému zůstal zachován název „kladivo mnichů“, byl roku 1540 popraven.86
Strana nepříznivá protestantismu, která se zapříčinila o Cromwellův pád, už měla
pro krále připravenou novou nevěstu. „Kateřina Howardová,87 Jindřichova pátá manželka,
s níž se oženil v devětačtyřiceti letech, tajně sympatizovala, podobně jako Anna
Boleynová, se stále pronásledovanými katolíky.“88 Král se v této době již netěšil příliš
dobrému zdraví, což na jeho náladě nepřidávalo. „Temné stíny Jindřichovi absolutistické
vlády se šířily po celé zemi. Byl vydán zákon nařizující soudně stíhat „zradu“ na vládci.“ 89
Velmi těžké chvíle prožíval po zjištění, že mu byla Kateřina nevěrná. Po prokázání její
viny byla roku 1540 popravena.
Roku 1542 vypukla opět válka mezi Karlem V. a Františkem I. z Valois. Jindřich
toho chtěl využít ve svůj prospěch. Velmi stál o to, aby uplatnil svůj vrh nad Skotskem, a
zároveň usiloval o sňatek mezi svým synem Edvardem90 a skotskou princeznou Marií.91
Vedl si však neobratně, tudíž si Skotové začali hledat oporu ve Francii, kde ji také našli. A
proto se Jindřich připojil na stranu Karla V., s nímž dobyl Boulogne. Za krátko však Karel
V. uzavřel příměří s Francií, ze kterého byl anglický král vynechán. Brzy poté byli
Angličané neúspěšní též v boji se Skoty a Francouzi začali chystat vpád do Anglie, ale ti
byli úspěšně odraženi.92
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„Anglie byla výjimečná v tom, že na podporu ústřední moci nevybudovala stálou
armádu. Přesto kupodivu skýtá jeden z nejlépe zdokumentovaných příkladů postupného
růstu bezstarostně placených nákladů – způsobeného nám dobře známou kombinací
kanónů, lodí, opevnění a žoldnéřů. Ve čtyřicátých letech dosahovala mimořádná vydání
zhruba dvojnásobku hodnoty běžných příjmů. Mezi skotskou válkou v roce 1541 a smrtí
Jindřicha VIII. v roce 1547 se válečné náklady vyšplhaly na přibližně dva miliony
liber.“93Díky tomu ve 40. a 50. letech 16. století došlo k hospodářské krizi. „Byla vyvolána
obrovskou inflací cen, způsobenou opakovaným znehodnocením mincí. Záměrem bylo
financovat zahraniční války Jindřicha VIII. Nový příjem plynoucí z klášterní půdy, ať už si
ji panovník podržel nebo ji prodal, nakonec nepostačoval, a nezměrná hrabivost vládnoucí
třídy, která nedisponovala ani schopným panovníkem ani novým Thomasem Cromwellem,
který by pohlídal výdaje, vedla v polovině století k ekonomickému kolapsu.“94
„Poslední léta absolutní vlády Jindřicha VIII., do nichž spadá i jeho poslední, pouze
formální manželství, jež starý a nemocný král uzavřel s Kateřinou Parrovou95 a jež
skončilo jeho smrtí, byla tak ve znamení narůstající společenské nevyváženosti a z ní
plynoucích rozporů.“96 Kateřina měla na Jindřicha VIII. vskutku výborný vliv, přesvědčila
ho, aby se usmířil se svými dcerami Marií a Alžbětou. Také se snažila o záchranu obětí
šesti článků.
V těchto posledních letech již bylo patrné, že královo úsilí, aby zabezpečil jednotu
víry, bylo bezvýsledné. Směr, který měl blízko k protestantství, rostl v národě i královské
radě. Tudíž Jindřichova snaha, aby Anglie zůstala na cestě mezi luteránstvím a katolictvím,
zůstala nenaplněna.97 „Anglická reformace trpěla ještě v alžbětinském období značnou
ideologickou i liturgickou nevyhraněností a pevné obrysy začala budoucí anglikánská
církev získávat teprve v 17. století.“98
Roku 1547 zemřel Jindřich VIII. ve věku padesáti pěti let po téměř osmatřicetileté
vládě, která zanechala v anglických dějinách trvalou stopu. Přesto, že měl Jindřich hodně
despotických rysů, vždy se snažil být v souladu s národem, v zemi vládl pořádek a klid.
Královská rada a parlament vykonávaly vliv po celé zemi. Od svých předchůdců se lišil
tím, že se velmi zajímal o válečné loďstvo. Válečné lodi vybudované v loděnicích
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Jindřicha VIII., jsou velmi kvalitní. Na svou dobu byly znamenitě vyzbrojeny
dělostřelbou.99
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3

Umění Anglie za vlády Jindřicha VIII.

„Svět si dosud láme hlavu, jak vlastně k renesanci došlo. Původní názor hlásal, že lidé
znovu objevili umění a literaturu klasického starověku a začali je napodobovat a tím i
soupeřit s jejich velikostí. Není pochyb o tom, že renesanční spisovatelé a umělci
napodobovali starověk a že právě v tom spatřovali svůj úspěch, ale i přesto je stará teorie
sotva správná.“100
Humanismus a renesance měli v Anglii úspěch. Zvláště za vlády Jindřicha VIII.,
jelikož kardinál Thomas Wolsey a Thomas More se přátelili s Erasmem Rotterdamským,
ten v letech 1495–1514 pobýval v Anglii. Zde také vytvořil své vrcholné dílo Chvála
bláznovství. Toto dílo „je obecná satira, svého času velice oblíbená a vlivná, namířená
proti tehdejší době, a zvláště proti scholastickým teologům a chamtivým a neschopným
církevním hodnostářům.“101 Dalším velmi významným humanistou pobývajícím v Anglii
v letech 1522–1530 byl Juan Luis Vives.102
Thomas Wyatt103 a Henry Howard,104 angličtí poeti, tvořili své sonety v italském
stylu. „Význam Itálie pro Anglii v pozdním patnáctém a raném šestnáctém století je zřejmý
z toho, že mnozí ctižádostiví učenci odcházeli z Anglie do Itálie studovat řečtinu a čerpat
nadšení pro klasickou literaturu a vědu. Toto hnutí bylo po duchovní stránce
nejdůležitějším pramenem kulturního růstu v tudorovské Anglii.“105 Doba královny
Alžběty v anglické literatuře byla jejím zlatým věkem. Mezi nejvýznamnější básníky
patřili William Shakespeare,106 Christopher Marlowe,107 Philip Sidney,108 Edmund
Spenser.109
„V Anglii je přechod od středověku k renesanci patrnější v próze než v poezii.“110
Významnými představiteli byli Alexander Barclay111 a John Skelton.
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Velmi důležitou byla také hudba. Sám Jindřich VIII. se věnoval jejímu skládání.
Významný anglický renesanční hudební skladatel William Byrd, 112 který tvořil katolickou
i anglikánskou liturgickou hudbu, byl varhaníkem v královské kapli.

3.1

Architektura

„16. století bylo obdobím hledání, z něhož vzešlo v 17. století umění Iniga
Jonese.“113 Jones Inigo114 je představitel pozdně renesančního až raně barokního slohu. Od
roku 1615 byl královským architektem, který se podílel na rozvoji anglické architektury.
Reformace Jindřicha VIII. omezila církevní stavitelství, a proto se umělci věnovali spíše
světské architektuře.
Všechna panská renesanční obydlí vyžadovala nádvoří, velké oblibě se těšila i
symetrie a dlouhá galerie. Zásadním prvkem však zůstala síň (hall). Mezi nejvýznamnější
stavby patří Suffolk Place, Hengrave Hall, Hampton Court Palace – původně byl stavěn
pro kardinála Wolseye, po jeho smrti si ho ponechal Jindřich VIII. jako královský palác,
York Place – i tento patřil Wolseymu, Jindřich VIII. z něj učinil Whitehall, Nonsuch
Palace – tento byl Jindřichovou nejnáročnější budovou, palác byl však roku 1670 zbořen.
William Sharington115 a John Rhyme ve 40. a 50. letech 16. století pracovali pro
Somerseta. Postavili mu Somerset House, jednalo se o první pokus klasicky ukázněné
stavby. Brána a lodžie ze Somerset House jsou podobné francouzskému zámku Écouen.
Zahrady: Angličané měli nejraději obory, vedle kterých vedly parky. Tyto parky byly
překrásně vyzdobeny rovnými řadami keřů, pravidelnými záhony a všelijakými porosty,
které zastřihávali dle vzoru Římanů.

3.2

Sochařství

Jindřich VIII., společně s kardinálem Wolseyem, se rozhodl povolat do Anglie
italské sochaře. Ti tam pobývali v letech 1512–1520 a přinesli s sebou renesanční styl.
Významnými výtvory jsou: náhrobky doktora Younga, Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku
nacházející se ve Westminsterském opatství, dílo P. Torrigiana. Giovannni da Maiano116
vytvořil medailóny z polychromované terakoty a v neposlední řadě sem patří i strop
kabinetu kardinála Wolseye v Hampton Court Palace po roce 1521. Angličtí sochaři se
snažili přizpůsobit italskému stylu, i když s menším úspěchem (náhrobky Fitzwilliamů
v Tickhillu a Anthonyho Browna a jeho ženy v Battlu).

112

William Byrd (1539/40 (1543)–4. červenec 1623); anglický renesanční skladatel.
LAROUSSE. Umění a lidstvo – Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha: Odeon, 1970, s. 274.
114
Inigo Jones (15. červenec 1573–21. červen 1652); první významný anglický architekt.
115
Sir William Sharington (1495–6. červenec 1553); dvořan krále Jindřicha VIII.; člen parlamentu.
116
Giovanni da Maiano II. (1486–1542); italský sochař; zaměstnán na dvoře Jindřicha VIII.
113
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Mezi hlavní prvky při zdobení patřily úponky a arabesky. Používali ale i jiné
renesanční motivy (stropy v Hampton Court Palace, předkněžištní stěna a lavice v kapli
King´s College v Cambridgi). I přesto jim, pravý duch renesance, zůstal vzdálený
následkem rušení klášterů a zákazu věšení obrazů ve svatyních. To vše negativně ovlivnilo
sochaře na tolik, že se omezili pouze na dekor a náhrobky.

3.3

Malířství

Po roce 1533, kromě podobizen a alegorií, byly ostatní náměty silně omezeny. Téměř
veškeré malířství měli v rukách cizinci. Hans Holbein Mladší,117 významný německý
malíř, byl jediným malířem, který sloužil Jindřichovi VIII.
Holbein se roku 1526 vydal do Anglie a v Basileji ponechal ženu a děti. Zde nejprve
zvěčnil Thomase Mora a jeho rodinu, postupně se pak dostával ke dvoru, až nakonec
maloval samotného Jindřicha VIII., jeho dvě ženy a rádce. Můžeme tedy říci, že díky němu
známe tehdejší aristokracii jako žádnou jinou. „Některé tyto portréty nakreslil Holbein
olůvkem s takovou přesností a obratností, že při pohledu na ně žasneme, a zachytil v nich
to, co by se dalo nazvat morální profil portrétovaného.“118
Užité umění: V kapli King´s College v Cambridgi se nachází soubor renesančních
barevných oken, na kterých jsou patrné vlámské vlivy. Díky reformaci zanikaly dílny,
které vytvářely malovaná okna. Proto se okna s erby a ostatními náměty dovážela
z Flander. I tapiserie Anglie pořizovala ve Flandrech. Až William Sheldon na svém panství
v Barchestonu založil manufakturu. Dochovaly se topografické mapy hrabství a Čtyři roční
období.

117

Hans Holbein Mladší (1498–7.–29. listopad 1543); německý renesanční malíř; stal se dvorním malířem
anglického krále Jindřicha VIII. Tudora.
118
PIJOAN, José. Dějiny umění / 6. Praha: Knižní klub, 1999, s. 300.
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4

Čechy za vlády Jindřicha VIII.

4.1

Čechy a Anglie za středověku

Mezi námi a Anglií existují dějinné vztahy, a to svědčí o tom, že vzdálenost nikdy
nebyla překážkou k stykům. Tyto styky jsou patrné již z prvního historicky doloženého
osídlení. Pokud srovnáme etnické skupiny, zjistíme, že jsou téměř shodné (Anglie –
Iberové, Keltové, Germáni; Česko – Ilyrové, Keltové, Germáni). To ovšem nedokazuje, že
by bylo možné, aby docházelo ke stykům mezi českými a britskými Kelty. „Jediné hmotné
památky keltského původu, drobné stříbrné mince, které najdeme i v londýnském Britském
muzeu, pocházely asi z keltského oppida u Stradonic a byly získány koupí v 19. století.“119
Římská říše měla v obou zemích rozdílný vliv.
Další etnický vývoj byl opět odlišný. Do Anglie se dostali Normané ze
Skandinávie, u nás se nacházeli Slované. Avšak Normanům se nepodařilo ovlivnit a změnit
anglosaské smýšlení lidí i jejich jazyk, tak jako se to povedlo Slovanům na našem území.
Rozdílné bylo i vnímání křesťanství. „U nás, na rozdíl od Británie, římské
křesťanství nejdříve skutečný vliv nemělo – prosadilo se nejblíže k našim zemím
pravděpodobně v rakouském Salcbursku. Konflikt staršího, řeckého (u nás byzantského)
typu s římským typem křesťanství byl v Anglii rozhodnut už roku 664, u nás zhruba o dvě
století později.“120 Takže k silnějšímu propojení došlo až za vlády krále Alfréda
Velikého,121 kdy se v Orosiově kronice, přeložené do anglosaského jazyka, setkali se
zmínkou o zemi Wineda (země Venetů a Polabských Slovanů), od nichž na jih se
vyskytuje Sysyle (Slezsko) a na jihovýchod Maroara (Velká Morava).
Hlavní bod státní činnosti byl přenesen, do tehdy ještě nejednocených Čech, po
pádu Velké Moravy. Na přelomu 10. a 11. století můžeme nalézt, např. v Národním
muzeu, denáry Boleslava II.,122 které jsou shodné s Ethelredovými123 mincemi. Kníže
Jaromír124 vlastnil denáry, nesoucí jméno krále Ethelreda II.125 Denáry byly raženy na
Mělníce Emmou Reginou,126 manželkou knížete Boleslava. Přihodilo se to tak, že se jedna
anglosaská princezna, dcera krále Athelstana127 provdala za Otu I.,128 a že spolu s ní
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POLIŠENSKÝ, Josef. Dějiny Británie. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1982, s. 68.
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 69.
121
Alfréd Veliký (845–26. říjen 899); v letech 871–899 panovník království Wessex; oceňován pro ochranu
království proti Vikingům.
122
Boleslav II. Pobožný (932–7. únor 999); český kníže z rodu Přemyslovců; zřídil první pražské biskupství.
123
Ethelred (840–23. duben 871); z rodu Cerdikovců; anglosaský král Wessexu.
124
Jaromír (?–4. listopad 1035); český kníže z rodu Přemyslovců; syn Boleslava II. Pobožného.
125
Ethelred II. (968–23. duben 1016); anglický král v letech 978–1013 a 1014–1016.
126
Emma (948–2. listopad 1006); manželka českého knížete Boleslava II. Pobožného.
127
Athlestan či Ethelstan (895–27. říjen 939); anglický král v letech 924–939; otec Emmy Reginy.
120
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z Anglie připlula její sestra. Podle kronikáře Ethelwerd a Williama z Malmesbury, autora
Gesta Regum se nazývala Elfgifa nebo Aelfgyfa a měla se stát ženou vladaře nedaleko od
Alp. „Protože pocházela z královského rodu, říkalo se jí v Čechách královna Emma. Pod
tímto jménem o ní čteme i v Kosmově kronice, v tzv. Wolffenbüttelském kodexu a toto
jméno se objevuje i na jejích denárech. Uzavření sňatku anglosaské princezny se členem
přemyslovské dynastie bylo jistě pro raný český stát významné.129
Vladislav I.130 byl roku 1158 korunován českým králem tou stejnou korunou,
kterou Jindřich II.131 věnoval darem císaři Fridrichovi I.132 Jindřich II. Plantagenet i Tomáš
Becket se objevili ve 12. století v kronice, která se nachází v klášteře v Milevsku.
„Nemluvě o tom, že o sto let později se relikvie Tomáše Becketa staly ozdobou
malostranského kostela svatého Tomáše v Praze.“133 Mezi další oblíbené světce patří svatý
Jiří. „Richard I. Lví Srdce,134 vězněný týmž císařem, který roku 1193 sesadil knížete
Přemysla I. Otakara135 pro styky s nenáviděným Angličanem.“136
Robert Angličan se seznámil s Přemyslem I. Otakarem v době jeho exilu. Byl
anglickým cisterciákem, pocházel z Herefordshiru. V českých zemích strávil čtyřicet let
jako přítel Přemysla Otakara I. Byl jmenován opatem kláštera v Nepomuku, ovšem pouze
formálně. Ve skutečnosti byl velmi důležitým členem dvora. Zde působil jako „skladatel
řady listin pod jménem Otakarus 5., čili pátý kancléř krále Přemysla Otakara I." 137 Funkci
olomouckého biskupa na Moravě vykonával v letech 1200–1240. Byl znalcem bohaté
historie moravské církve, nechal tedy na Velehradě postavit klášter, v němž je také
pochován. Robert realizoval kolonizační politiku Moravy, která je velmi často připisována
jeho nástupci Brunovi ze Schauenburku,138 avšak neprávem. „Podílel se na ní i Arnold de
Hucesvage (Hogenswag), rytíř z Porýní, který přišel do Čech roku 1228 jako posel
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Ota I. (23. listopad 912–7. květen 973); vévoda saský, východofrancký král a první císař Svaté říše římské.
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 69.
130
Vladislav II. (1110–18. leden 1174); český kníže od roku 1140; 1158 korunován druhým českým králem
z rodu Přemyslovců jako Vladislav I.
131
Jindřich II. Plantagenet (5. březen 1133–6. červenec 1189); anglický král; patří k nejvýznamnějším
panovníkům anglické historie.
132
Fridrich I. Barbarrosa (1122–10. červen 1190); z rodu Štaufů; římský král (1152–1190) a císař (1155–
1190); korunoval knížete Vladislava II. českým králem Vladislavem I. za pomoc, kterou mu poskytl v bitvě o
Miláno.
133
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 70.
134
Richard I. Lví Srdce (8. září 1157–6. duben 1199); z rodu Plantagenetů; anglický král 1189–1199.
135
Přemysl Otakar I. (1155/1167–15. prosinec 1230); z rodu Přemyslovců; třetí český král, ale již dědičně;
1212 Zlatá bula sicilská.
136
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 70.
137
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 70.
138
Bruno ze Schauenburku (1205–1./17. únor 1281); šlechtic a duchovní německého původu; biskup
olomoucký v letech 1245–1281; významný rádce krále Václava I. i Přemysla Otakara II.
129
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Jindřicha III.139 Měl jednat o sňatku tohoto krále s českou princeznou Anežkou,140 dcerou
Přemysla Otakara I. z prvního manželství. Arnold zůstal v českých zemích, založil hrad
Hukvaldy a jeho potomci pak Frenštát, Frýdlant, ba dokonce i Ostravu.“141
Anglický kronikář Matthew of Paris píše o Václavovi I. 142 jako o obránci země
proti Tatarům. William Rishanger ve své kronice píše o dalekosáhlé politice Přemysla
Otakara II.,143 který podporoval Richarda z Cornwallu,144 kandidáta na císařský trůn.
Václav II.145 roku 1302 poslal posly do Anglie, jejich úkolem bylo dopravit do Prahy
ostatky Tomáše Becketa.
V anglických kronikách ze 13. a 14. století se vyskytují zmínky o českém
království. Laurence Minota vydal báseň o smrti krále Jana Lucemburského146 v bitvě u
Kresčaku. V 17. století o ní též napsal William Camden či Ben Jonson. „Janův syn Karel
IV.,147 poraněný u Kresčaku, uvažoval o sňatku s anglickou princeznou Isabelou a 23.
dubna 1348 uzavřel první anglo-českou diplomatickou smlouvu.“148
Státní archiv v Praze uchovává smlouvu o sňatku mezi Richardem II.149 a
princeznou Annou,150 která byla uzavřena ve Westminsteru. Česká princezna Anna přijela
do Anglie roku 1382. Neměla žádné potomky a zemřela velmi mladá roku 1394, avšak její
pobyt v Anglii po sobě zanechal stopy. Díky ní do země přicházeli studenti z Čech,
pravděpodobně to byla jejich práce, že se do Čech dostaly opisy důležitých děl Jana
Viklefa,151 jeho následovníky však Richard II. tvrdě pronásledoval. Anna se také přičinila
o omilostnění povstalců z povstání roku 1381, lidé ji proto nazývali dobrá královna Anna
(Good Queen Anne). „Dobré královny Anny – vzpomínal Chaucer ve své skladbě House
of Fame i přímo ve své Legendě o dobrých ženách, zatímco jeho Ptačí sněm byl vzorem
pro českou Radu Smila Flašky z Pardubic. Také středoanglická báseň Perla se velice
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Jindřich III. Plantagenet (1. říjen 1207–16. listopad 1272); král Anglie v letech 1216–1272.
Anežka Přemyslovna (1211–2.březen 1282); dcera krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské;
abatyše kláštera Na Františku; 12. listopadu 1989 svatořečena papežem Janem Pavlem II.
141
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 70.
142
Václav I. (1205–23. září 1253); český král z rodů Přemyslovců.
143
Přemysl Otakar II. (1233–26. srpen 1278); český král z rodu Přemyslovců; král železný a zlatý.
144
Richard z Cornwallu (15. leden 1209–2. duben 1272); hrabě z Poitou 1225–1243; hrabě z Cornwallu
1227–1272; od roku 1257 německým králem.
145
Václav II. (27. září 1271–21. červen 1305); český král z rodu Přemyslovců; první český polský král.
146
Jan Lucemburský (10. srpen 1296–26. srpen 1346); český král 1310–1346; hrabě lucemburský i král
polský 1310–1335.
147
Karel IV. (14. květen 1316–29. listopad 1378); syn Jana Lucemburského; český král 1346–1378; římský
císař 1355–1378; první český král, který se stal i císařem Svaté říše římské.
148
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 71.
149
Richard II. Plantagenet (6. leden 1367–14. únor 1400); anglický král 1377–1399.
150
Anna Lucemburská (11. květen 1366–7. červen 1394); dcera Karla IV.; matka Alžběta Pomořanská;
manželka Richarda II.; anglická královna.
151
John Wycliffe (u nás Jan Viklef) (1330–31. prosinec 1384).
140
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podobá německému Oráčovi z Čech a českému Tkadlečkovi. John Gower psal o nové
módě, kterou do Anglie přinesly dámy z doprovodu Anny České.“152

4.2

Čechy a Anglie během revoluce

„V dějinách česko-anglických vztahů znamená období husitského revolučního hnutí
velký předěl.“153 Ve druhé polovině 14. století začaly vznikat vztahy mezi učenci z pražské
univerzity a Oxfordem. Zde totiž mistr Vojtěch Raňkův z Ježova154 zřídil stipendium pro
české studenty. Mistr Jeroným Pražský155 Oxford navštívil a přinesl s sebou do Prahy
rukopisy Viklefových spisů. Když byl poté roku 1415 mistr Jan Hus156 upálen, protestovala
proti tomu šlechta a jeden z těchto protestních spisů se objevil až v Univerzitní knihovně
v Edinburghu.
„V Čechách našel útočiště i trvalé působiště Petr Payne, zvaný Engliš, oxfordský
mistr svobodných umění, představený koleje svatého Edmunda a hlava univerzitních
stoupenců Jana Viklefa.“157 Vnukl v Praze myšlenku přijímání podobojí, a také se díky
němu stal kalich symbolem husitské revoluce. Působil na pražské univerzitě a byl
významným diplomatem, který hájil politiku husitských Čech. Od roku 1434 patřil
k táborským radikálům, poté odešel do Moldavska a zde dovedl poselství od české husitské
církve do Cařihradu. Poslední roky svého života prožil v pražském klášteře na Slovanech.
Myšlenky Petra Engliše a českých husitů byly v Anglii pochopeny až o sto let
později. Celou tu dobu byly Čechy považovány za sídlo kacířů. „Reginald Pecock ve svém
spise Odpůrce přílišného hanění duchovenstva (1449) považoval Čechy za varování pro
všechny horlivce. Sir John Fortescue ve své Vládě Anglie (1471–1476) popisoval Čechy
jako pravlast anarchie, Alexander Barclay v Lodi bláznů (1509) přirovnával Čechy
k ničivým Skytům a John Skelton je charakterizoval ve spise Colyn Clout (1522) jako
zaryté viklefisty.“158 Pouze John Capgrave ve své kronice psal o Čechách celkem kladně
(1470), ten zde poprvé sepsal legendu o svatém Václavovi.
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POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 71.
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 71.
154
Vojtěch Raňkův z Ježova (1320–15. srpen 1388); doktor teologie; mistr svobodných umění; rektor
Sorbony.
155
Jeroným Pražský (1370–30. květen 1416); český filosof a teolog; přítel mistra Jana Husa; upálen
v Kostnici.
156
Jan Hus (1370–6. červenec 1415); římskokatolický kněz, reformátor, kazatel; jeden z prvních reformátorů
církve; svými myšlenkami o sto let předběhl své následovníky; upálen v Kostnici.
157
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 72.
158
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 73.
153
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Jiří z Poděbrad159 se pokoušel o zlomení této náboženské blokády. Z Čech bylo
vysláno poselstvo vedené Zdeňkem Lvem z Rožmitálu160 roku 1465, které táhlo přes
Burgundsko, Francii až do Anglie, a poté ještě do Španělska. Anglický dvůr na ně udělal
okázalý dojem. Svědčí o tom zápis Václava Šaška z Bířkova161 (15. století).162 Cestopis
obsahuje pěkný obraz dvora a osobností. „Šašek jako venkovský zeman a voják soustředil
zájem ke krajině, zemědělství, zvířeně i stavu vojenské přípravy jednotlivých zemí.“163
„Londýn je město veliké a nádherné a má dva hrady. V jednom z nich, ležícím na
samém konci města a oblévaném mořskou zátokou, bydlí anglický král. Byl právě
přítomen, když jsme tam přijeli. Přes tu zátoku je položený most, kamenný a dlouhý, na
němž jsou po celé délce postaveny domy. Nikde jinde jsem neviděl takové množství
luňáků, jako zde. Pod trestem smrti je jim tam zakázáno ubližovat.“164
Když si Angličan přál dozvědět se něco víc o Čechách, vzal si do rukou latinskou
Kroniku českou, kterou napsal papež Pius II.165 Zde ztotožnil husity s adamity, i když
husité tuto sektu zničili, a tak vznikla špatná představa o husitských Čechách. Také vydal
novelku o svém příteli Kašparu Šlikovi,166 ve které vypověděl o jeho milostných pletkách i
Itálii. „A tak v době, kdy husitské Čechy usilovaly o sociální spravedlnost a náboženskou
snášenlivost, začala vznikat představa, že Čechy, Bohemia, jsou romantickou,
neuspořádanou a trochu chaotickou zemí – prostě vlastí bohémů. I to byla cena, kterou
platili naši předkové za to, že o století předešli reformaci 16. století.“167
Ovšem úsilí Jiřího z Poděbrad o zvětšování rozhledu na východ a na západ, po jeho
smrti utichlo. Následující panovníci zcela podporovali uzavřenost českých zemí.
Až s Jindřichem VIII. se znovu probudil zájem o Čechy. Mír, který Jindřich podepsal
s Karlem V. Habsburským, se totiž týkal i Ludvíka Jagellonského, 168 krále českého, byl
Karlovým švagrem. I když se Jindřichovi nepodařilo získat císařskou korunu po smrti
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Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23. duben 1420–22. březen 1471); zvolen českou šlechtou králem 1458–1471;
jediný český panovník, který nepocházel z panovnické dynastie.
160
Zdeněk Lev z Rožmitálu (1470–14. červenec 1535); český katolický aristokrat, politik, dvořan.
161
Václav Šašek z Bířkova (15. století); český spisovatel a šlechtic; účastník poselstva krále Jiřího z Poděbrad
pod vedením Lva z Rožmitálu.
162
POLIŠENSKÝ, Josef. Anglie a my. Esej o dějinách angločeských styků. Praha: Václav Petr, 1947, s. 2425.
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PETRŮ, Eduard. Vzrušující skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Ostrava:
Profil, 1984, s. 58.
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Ve službách Jiříka krále. Deníky panoše Jaroslava a Václava Šaška z Bířkova. Praha: Evropský literární
klub, 1940, s. 62.
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Aeneas Silvius Bartholomeus Piccolomini (18. říjen 1405–14. srpen 1464); italský humanista, diplomat;
roku 1458 usedl na papežský stolec.
166
Kašpar Šlik hrabě z Pasounu a Holíče (1396–19. červenec 1449); byl kancléřem Svaté říše římské.
167
POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 73.
168
Ludvík Jagellonský (1. červenec 1506–29. srpen 1526); král český, uherský a moravský markrabě; otec
Vladislav II. Jagellonský; padl v bitvě u Moháče.
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Maxmiliána I., střední Evropu ze své mysli nevypustil. Jelikož jeho vychovatelem byl po
nějaký čas John Skelton, který neměl v oblibě české kacíře. Ovšem poté když se Jindřich
VIII. chtěl dát rozvést s Kateřinou Aragonskou, tetou Karla V., musel být k Čechám
přívětivější, protože tehdy byl českým králem Ferdinand I., 169 bratr Karla V. Ostatně
Jindřich byl vždy spíše zaměřen na scénu politickou než náboženskou. To nám doznávají i
osudy jeho spolupracovníků.170
Anglická veřejnost změnila postoj vůči Čechům za vlády Marie I., která
pronásledovala nekatolíky. Roku 1554 vyšla v Anglii kniha Johna Foxe Kniha o
mučednících. Zařadil sem i příběh o mistru Janu Husovi. „Od té doby vyprávění o
nejkrutější smrti a mučednictví za pravdu našeho pána Ježíše Krista, Jana Husa i Jeronýma
Pražského se stala nedílnou součástí nové protestantské hagiografie.“171 To ovšem není
pouze jediný odkaz na Čechy. Z alžbětinské literatury pochází zmínka o Čechách v Zimní
pohádce, kterou napsal William Shakespeare. V Čechách a na Moravě se hrály
Shakespearovy hry anglickými herci (Greene a Browne). V šestnáctém století Čechy
navštívila řada anglických a skotských cestovatelů. Mezi nejvýznamnější patřil Sir Philip
Sidney.172
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Ferdinand I. Habsburský (10. březen 1503–25. červenec 1564); římský císař, český a uherský král,
rakouský arcivévoda.
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POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1947), s. 25.
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POLIŠENSKÝ, Josef. Cit. dílo (1982), s. 107.
172
Sir Philip Sidney (30. listopad 1554–17. říjen 1586); anglický básník, dvořan, voják a cestovatel.
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Závěr
Jindřich VII., který nastoupil na trůn po bitvě u Bosworthu, započal dynastii
Tudorů. Po jeho smrti nastoupil na anglický trůn roku 1509 Jindřich VIII. Nejdůležitějším
cílem jeho vlády bylo obstarat mužského dědice, aby trůn zůstal i nadále zajištěn. Po
většinu doby své vlády se však Jindřich nacházel z hlediska zabezpečení pokračování rodu
Tudorů v ne příliš příznivém postavení.
Časté potraty královny Kateřiny ho přivedly k myšlence, že se provinil sňatkem
s vdovou po svém bratrovi. Dospěl k názoru, že by manželství mělo být prohlášeno za
neplatné, aby pak následně mohl uzavřít nový sňatek, jenž by mu pomohl ve snaze zajistit
mužského dědice. Snaha o rozvod s Kateřinou vedla k rozbrojům s papežem Klementem
VII. a byla ukončena zákonem o supremaci (1534), ve kterém se Jindřich nechal prohlásit
hlavou církve v Anglii. Jindřich se mohl oženit s Annou Boleynovou, ale ani ta mu
nedopřála mužského dědice. Nakonec byla obviněna ze spiknutí proti králi a roku 1536
popravena. Jindřich VIII. se syna dočkal až od třetí manželky Jany Seymourové.
Reformace měla své důsledky a jedním z nich bylo povstání, které se nazývá Pouť
milosrdenství. To vypuklo proti Cromwellově správě, která mimo jiné zasahovala i do
náboženských poměrů a vedla rušení klášterů. Bylo vydáno šest článků, které pojednávaly
o tradičním učení transsubstanciace a dalších, a také rozhodnutí o trestu upálení pro ty,
kteří by je popírali. Následující manželství Jindřicha VIII. nebyla zvlášť významná či
podstatná pro účely této práce. Poslední manželka Kateřina Parrová se zapříčinila o
usmíření Jindřicha se svými dcerami, dříve než roku 1547 zemřel.
Umění, s kterým se setkáváme za vlády Tudorů, bylo na velmi vysoké úrovni.
Setkáváme se zde spoustou vynikajících humanistů, spisovatelů i hudebníků.
V architektuře bylo významné umění Iniga Jonese, a v rámci rozvoje sochařství bylo
Jindřichem povoláno do Anglie mnoho významných italských sochařů. Veškeré významné
malířství se nacházelo v rukou Hanse Holbeina Mladšího.
Co se týče etnického vývoje Čech a Anglie, tak nejdříve můžeme sledovat vývoj
podobný, avšak s průběhem osídlování původních kmenů, a v postupném přijímání
křesťanství následuje vývoj naopak odlišný. I přes tento fakt a velkou vzdálenost se nám
však dostává mnoha důkazů o tom, že styky mezi námi a Anglií byly na vysoké úrovni. Ze
společenských studií také víme, že Anglie doby Jindřicha VIII. na nás svým způsobem
pohlížela jako na národ bohémů, a to mimo jiné i vzhledem k tomu, že v Čechách se
náboženská reformace objevila o celé století dříve, nemohlo dojít ke zcela úplnému
vzájemnému pochopení těchto dvou zemí.
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