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Anotace
Tato bakalářská práce je věnována osobnosti anglické královny Alžběty I.
Tudorovny (1558-1603). Primárním cílem však nebude Alžbětina politická kariéra, ale
její osobní život. Autor se v první části pokusí analyzovat královniny motivace, které
vedly k tomu, že se nikdy neprovdala a nezaložila rodinu. V dalších částech práce bude
analyzován královnin komplikovaný vztah s muži. Na příkladu třech vybraných
oblíbenců (Robert Dudley, Walter Raleigh a Robert Devereux) bude ukázáno, jak se
proměnila královnina osobnost. Osobní život královny ale také ovlivnil i její politické
smýšlení. Proto kromě samotného vztahu k jednotlivým mužům bude zkoumán i jeho
vliv na královninu domácí i zahraniční politiku. Na závěr bude stručná analýza
věnovaná dalším Alžbětiným nápadníkům, kteří si ji chtěli vzít za manželku.
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Abstract
This bachelor thesis is dedicated to the personality of English queen Elizabeth I.
Tudor (1558-1603). The primary goal is not an analysis of Elizabeth᾽s political career,
but the analysis of her “personal life”. In the first part, the author tries to analyse the
queen᾽s motivation, which has led her to neither having ever married nor establishing a
family. In other parts of the thesis, the queen᾽s complicated relationship with men will
be analysed. An example of three chosen favourites (Robert Dudley, Walter Raleigh
and Robert Devereux) will show how the Queen᾽s personality has transformed. But the
personal life of the queen also influenced her political thinking. Therefore, apart from

the relationships with individual men, their influence on the queen᾽s domestic and
foreign politics will also be examined. Finally, a brief analysis will be given to the other
Elizabeth suitors who wanted to marry her.
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Úvod
Velká část odborných prací se zabývá primárně politickými dějinami, a jinak tomu
není ani v případě anglické královny Alžběty I. Tudorovny (1558-1603). Proto jsem se
ve své práci rozhodl věnovat jejímu osobnímu životu, který byl také nesmírně bohatý.
Hlavním zkoumaným aspektem Alžbětina osobního života bude její vztah s muži. Celou
práci jsem rozdělil na pět tematických kapitol, které spojují Alžbětin život do jednoho
celku. Každá z kapitol je dále členěna na několik podkapitol. Tento stručný příspěvek se
tedy snaží být jakýmsi Alžbětiným nepřímým životopisem.
V první kapitole se budu zabývat událostmi a faktory, které ovlivnily Alžbětu po
zbytek jejího života. Toto období je pro pochopení její osobnosti velmi důležité.
Alžběta byla celý život obletována muži a o nápadníky neměla nikdy nouzi. Čím se
ovšem proslavila už během svého života byl její odmítavý postoj ke sňatku. Tento názor
i přes určité pochyby nikdy nezměnila a neměla ani žádného oficiálního milence. Kvůli
svému přesvědčení si vysloužila přezdívku „panenská královna“. I přesto však měla
k mužům velmi blízko a k některým z nich obzvlášť. Co jsou tedy ona „milostná
vzplanutí“? To se bude snažit objasnit tato práce.
Mezi Alžbětiny hlavní oblíbence patřil její vrstevník Robert Dudley, budoucí hrabě
z Leicesteru, jemuž bude věnována další kapitola. Tento vlivný a úspěšný muž vydržel
v královnině přízni s nepatrnými výkyvy až do své smrti v roce 1588. Lze o něm tedy
tvrdit, že byl Alžbětiným celoživotním přítelem. Během svého života se několikrát
neúspěšně ucházel o královninu ruku. Na vybraných událostech z jeho života se
pokusím ukázat, jaký byl jeho vztah s královnou.
Robert Dudley však nebyl jediným oblíbencem, který se v průběhu Alžbětina života
objevil na scéně. Druhým zkoumaným mužem bude mořeplavec, spisovatel a voják,
který se jmenoval Walter Raleigh. S Alžbětou se seznámil začátkem osmdesátých let
16. století, kdy se slibně rozjížděla jeho vojenská kariéra. V královnině přízní vydržel i
přes snahy svých odpůrců až do královniny smrti. Walter totiž zemřel až v roce 1618,
proto se krátce zmíním i o jeho životě po smrti královny. I jemu bude věnována
samostatná kapitola.
Čtvrtá kapitola bude věnována poslednímu sledovanému muži, který byl nejmladším
královniným oblíbencem. Ve své sobě byl znám jako hrabě z Essexu, vlastním jménem
Robert Devereux. Tento mladý bohém zaujal královnu na konci osmdesátých let, kdy
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vzrostla jeho pozice u dvora v souvislosti s porážkou španělské Armady. V královnině
přízni se však kvůli svému bouřlivému životu udržel nejkratší dobu a po neúspěšném
převratu byl odsouzen k smrti. I tak ale zanechal v životě královny nesmazatelnou
stopu, což se pokusím čtenářům objasnit.
Kromě těchto třech zmíněných mužů hráli v královnině životě významnou roli i jiní.
Za zmínku stojí její celoživotní pravá ruka William Cecil, jeho syn a nástupce Robert
Cecil nebo přední diplomat Francis Walsingham. To sice byli muži, kterých si Alžběta
vážila, ale nikdy mezi nimi nebyl tak osobní vztah.
Poslední kapitola, která bude rekapitulační, se bude ve stručnosti věnovat uchazečům
o Alžbětinu ruku, kterých bylo v průběhu jejího života několik, ať už méně či více
urozených. Součástí této kapitoly bude i popis událostí, které se odehrály bezprostředně
před královninou smrtí i její poslední životní okamžiky. Budou v ní i dodatky k první
kapitole, které se budou snažit o ucelenější pohled na Alžbětinu osobnost.
Co se týče heuristiky, čerpal jsem z odborné literatury a odborných článků.
Nejobsáhlejší část alžbětinské doby se nachází v trojdílné monografii od Wallace
MacCaffreyho. Tento autor zaznamenal Alžbětin život od jejího nástupu na trůn až do
její smrti. Mezi hlavní přednosti této trilogie bezpochyby patří její rozsah. To se
projevuje hlavně v částech zaměřených na politiku dané doby. Pro mě tato trilogie
představovala základní kostru. Ale jelikož jsou hlavním tématem politické dějiny,
nemohl jsem s touto monografií tolik pracovat. Chyběla v ní totiž spousta informací o
jejím osobním životě. Nicméně je to jedna ze stěžejních alžbětinských monografií.
Druhou základní knihou této práce je Queen Elizabeth I od profesora Johna Neala.
Tato monografie mapuje Alžbětin život od jejího narození a ve zkratce zaznamenává i
situaci na anglickém královském dvoře ještě v době, kdy byla královnou Kateřina
Aragonská. Kniha je na rozdíl od MacCaffreyho trilogie zaměřena více na osobní život
královny, proto pro vznik této práce měla zásadnější význam. Je zde věnován větší
prostor postávám Dudleyho, Raleigha a Essexe a jsou v ní i některé informace o jejich
vztazích s královnou. Určitou nevýhodou této knihy, ať už kvůli překladu či kvůli
aktuálnosti informací, je její stáří. Profesor Neale svou knihu napsal již ve třicátých
letech 20. století. Já však pracoval s vydáním z roku 1960.
Další stěžejní autorkou, díky která mohla vzniknout tato práce, je Elizabeth
Jenkinsová. Její kniha Elizabeth the Great je ve spoustě věcí podobná Nealově knize,
nicméně je ještě více zaměřena na Alžbětin osobní život. Proto ze všech mnou
použitých Alžbětiných biografií byla nejcennějším zdrojem informací a nutno
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podotknout, že i čtenářsky nejpřijatelnější. Kromě této knihy jsem čerpal ještě z jedné
knihy od Elizabeth Jenkinsové, a to z knihy Elizabeth & Leicester. Tato obsáhlá kniha
je jednou ze tří monografií věnovaných vztahům Alžběty s jejími oblíbenci.
Pro postavu Essexe jsem zvolil knihu Alžběta a Essex od Lyttona Stracheyho. Tato
nepříliš dlouhá, ale výstižná odborná stať, byla hlavním pramenem o vztahu královny a
Essexe. Velkou výhodou bylo, že tato kniha byla přeložena do češtiny. Autor na
necelých 200 stranách barvitě popsal vše podstatné, takže jsem tuto knihu použil jako
základ čtvrté kapitoly. V knize je spoustu důležitých informací z osobního života
královny, které se ve výše zmíněných monografiích vůbec nevyskytují. Samozřejmě
byla důležitým pramenem i pro postavu hraběte z Essexu.
Postava Waltera Raleigha představovala největší problém při vzniku této práce. Ze
všech tří sledovaných oblíbenců mu byl věnován nejmenší prostor v jinak rozsáhlých
alžbětinských monografiích, ze kterých se informace nedaly příliš čerpat. Nejlepší
situace byla v knize Elizabeth Jenkinsové, ale pořád to byl jen zlomek událostí, které se
mezi královnou a Raleighem odehrály. Proto takřka jediným zdrojem o životě Waltera
Raleigha je kniha Život a smrt renesančního kavalíra od českého autora Aloise Bejblíka.
Na této knize jsem tedy vystavěl třetí kapitolu, ke které jsem poté přidával útržky
informací z ostatních monografií. Kniha je sice Raleighovým živopisem, nicméně je
v ní mnoho informací o jeho vztahu s královnou.
Kromě monografií, které se zabývaly politickými dějinami, bylo neméně důležité
najít knihu, která se zabývá výhradně osobním životem královny. Pro tuto část práce
jsem zvolil knihu Tudorovci, jejíž autorkou je současná britská autorka Tracy
Bormanová. Velkou výhodou je stáří knihy, jelikož anglicky vyšla v roce 2016 a česky
v roce 2017, takže je plná aktuálních poznatků. Na rozdíl od jiných monografií se
zabývá i některými tabuizovanými tématy, jako například sexuálním životem
panovníků. Kniha se sice věnuje všem tudorovským panovníkům, kteří se objevili na
anglickém trůně, ale přesto v ní bylo spoustu užitečných poznatků, které jsem mohl
použít v této práci. Podobnou knihou, kterou jsem použil, je monografie od spisovatelky
Amy Licence, zabývající se sexuálním životem tudorovských panovníků, která sice
neposkytla tolik informací, ale i tak jsem mohl některé z nich použít.
Poslední částí, kterou se práce stručně zabývá, jsou Alžbětiny neuskutečněné sňatky.
K tomu mi pomohla kniha Alison Plowdenové, která se zabývá přímo problematikou
Alžbětina manželství. Kniha nabízí ucelený přehled, a kromě výčtu samotných
nápadníků se snaží vysvětlit, proč se Alžběta nikdy neprovdala. Poslední knihou, ze
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které jsem při psaní této práce čerpal, je monografie od Christophera Falkuse, která
nabízí přehledný soupis listin a dopisů z tudorovského období, na kterých lze sledovat
osobní život tohoto panovnického rodu. Pro mě byl zásadní dopis z roku 1560, ve
kterém Alžběta psala svému nápadníkovi, švédskému princi Erikovi, kde mu vysvětluje,
proč si ho nevezme.
V poslední řadě zmíním i odborné články, které byly vydány v rozličných odborných
periodikách, jako například English Historical Review či Sixteen Century Journal.
Články jsem volil různé, ale ve shodě s tématem práce, takže některé se věnují
psychologii královny Alžběty, další zase dvorské mluvě či Robertu Dudleymu.
Informace z těchto odborných článků pomohly dotvořit ucelený obraz této bakalářské
práce.
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1. Formování Alžbětiny osobnosti
1.1. Okolnosti narození
Alžběta I. Tudorovna (1558-1603) byla jednou z nejznámějších panovnic světových
dějin. Během svého života mnohokrát prokázala, že je velmi obratná politička. Jaká
ovšem byla v soukromí? Jaký měla jako tzv. „panenská královna“ (Virgin Queen) vztah
s muži, předními aristokraty země? Právě o tom bude pojednávat tato bakalářská práce.
Pro lepší pochopení alžbětinské problematiky je však nutné věnovat pozornost
událostem, které se staly ještě před samotným Alžbětiným narozením.
Její otec, král Jindřich VIII. Tudor, byl od roku 1509 ženatý s Kateřinou Aragonskou.
Hlavní problém manželství spočíval v tom, že se manželům nepodařilo naplnit jejich
poslání – zajištění následníka trůnu. Jejich syn totiž zemřel jen několik dní po narození.
Poté Kateřina několikrát potratila a Jindřichovi porodila pouze dceru Marii (*1516), což
pro krále znamenalo zklamání. Jindřich se nikdy nespokojil s jednou ženou. Kvůli své
nové lásce se ale rozhodl k překvapivému kroku, který fakticky ovlivnil další
náboženské směřování země. Jeho novou vyvolenou se stala Anna Boleynová, jedna
z dvorních dam jeho manželky.1 Král byl však stále ženatý s Kateřinou, což
představovalo problém. Rozvod mohl povolit jedině papež. A jelikož byla Kateřina
dcerou španělského krále, nepřipadal papežský dispens v úvahu. Vzhledem k tomu, že
se anglický král s Římem rozcházel i v názoru na jiné záležitosti, rozhodl se pro
razantní krok: odklonil se od římsko-katolické církve, v důsledku čehož došlo posléze k
založení Anglikánské církve (Church of England). Panovník neustoupil ani v otázce
rozvodu, což znamenalo, že Kateřina s Marií musely odejít od dvora a Jindřich se znovu
oženil.2
V průběhu roku 1532 nová královna otěhotněla. Očekávání byla obrovská. Král byl
ujišťován, že se narodí syn. Proto zavládlo všeobecné překvapení, když se narodila
holčička. Malá Alžběta přišla na svět v neděli 7. září 1533 v královském paláci
Greenwich.3 Prvotní zklamání nicméně vystřídala radost z druhého potomka, a jelikož
byla Anna ještě mladá, byla tu velká šance, že se napodruhé narodí vytoužený chlapec.

1

NEALE, John E.: Queen Elizabeth I. Harmondsworth: Penguin Books, 1960, str. 9-10.
JENKINS, Elizabeth.: Elizabeth the Great. New York: Pocket Books, Inc., 1958, str. 2.
3
NEALE, John E.: Queen Elizabeth I. Harmondsworth: Penguin Books, 1960, str. 9-11; PLOWDEN,
Alison.: Marriage with my Kingdom. Stroud: Sutton Publishing Ltd., 1999, str. 13.
2
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Narození dcery ale také potěšilo četné Aniny odpůrce, kteří doufali v její politický pád.
Mnozí dvořané naopak malé Alžbětě předpovídali skvělou budoucnost. 4

1.2. Dětství
Dětství pro ni ale úplně šťastné nebylo. Od mala se s matkou často stěhovaly z místa
na místo a ke dvoru moc nejezdily. Navíc byla Anna pod neustálým tlakem, protože
nutně potřebovala královi porodit syna. K její smůle se jí to už nepodařilo. V roce 1534
prodělala falešné těhotenství a už v tuto dobu Jindřich přemýšlel, jak se Anny zbavit.
Dokonce se hledaly důkazy o zpochybnění manželství. Konec všech nadějí přišel roku
1536. Tehdy Anna čekala chlapce, ale potratila. K tomu se přidalo obvinění
z cizoložství s pěti muži, mezi nimiž byl i její bratr, a její konec byl zpečetěn. Společně
se svými údajnými milenci byla 19. května 1536 popravena. 5 Malé Alžbětě sice byly
necelé tři roky, ale tato událost ji poznamenala už i v takto útlém věku. Po smrti matky
byla i ona odsunuta do ústraní, jako kdysi její starší sestra Marie.6
Již od svého narození musela Alžběta čelit nepříznivému postoji své starší sestry
Marie. Ta byla o sedmnáct let starší než Alžběta a v době jejího narození žila se svou
matkou Kateřinou Aragonskou v ústraní. Společně s ní si prožila potupu a tuto křivdu
v sobě nadále nesla. Vinu za svá příkoří svalovala kromě Anny Boleynové i na svou
malou nevlastní sestru Alžbětu. Té nemohla přijít na jméno a říkala o ní, že je dcerou
„té děvky“. Těžce nesla ztrátu svého postavení.7
Už před matčinou smrtí se o ni starala lady Bryanová. Tato zkušená guvernantka
vychovávala malou Alžbětu stejně, jako kdysi její sestru Marii. Nebyla však spokojena
s možnostmi, kterým se Alžbětě dostávalo. Považovala je za „nehodné princezny“.
Dokonce napsala dopis Thomasi Cromwellovi, ve kterém si mu postěžovala, že by si
Alžběta zasloužila prostředky odpovídající jejímu postavení. Lady Bryanová se o ni
starala dobře, ale matku jí nahradit nedokázala.8
Částečné uvolnění napětí přišlo s narozením vytouženého královského syna. Jindřich
se po popravě Anny Boleynové opět oženil, tentokrát s Janou Seymourovou.9 Ta mu
v roce 1537 porodila syna Eduarda. Svého syna ale nevychovala, protože brzy po jeho
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narození zemřela.10 Jindřich měl ze syna velkou radost a brzy poté se zlepšil i jeho
vztah k dcerám. Formálně byly v roce 1544 prohlášeny za nástupkyně Eduarda, ale
fakticky se jejich postavení nezměnilo. Král ani vláda nepředpokládali, že by Eduard
zemřel bez dědiců.11 Alžbětu a Eduarda od sebe dělily čtyři roky, což v praxi
znamenalo, že k sobě už od mala měli velmi blízko a jejich vztah byl až do Eduardovy
smrti láskyplný. Když byl malý, vyráběla mu různé novoroční dárky, a když oba
vyrostli, psali si vzájemně dopisy v latině či francouzštině. 12
Po Janině smrti se stihl Jindřich ještě třikrát oženit. Jeho manželkami se staly nejprve
Anna Klévská, poté Kateřina Howardová, a nakonec Kateřina Parrová.13 Právě poslední
Jindřichova manželka se stala důležitou ženou Alžbětina dětství. Poprvé od smrti své
matky měla někoho, na koho se mohla obrátit.14
O Alžbětině vzdělání se téměř nic neví až do jejích deseti let. S výukou začala
později, jelikož byl upřednostňován Eduard. Brzy se však projevilo její velké nadání pro
cizí jazyky, které umocňovala cílevědomostí a pílí. Učili ji nejlepší učitelé
z cambridgského okruhu humanistických vzdělanců. Alžbětiným oblíbeným učitelem
byl William Grindall, který však brzy zemřel a sama Alžběta si vybrala jeho nástupce
dle vlastního uvážení. Stal se jím bývalý Grindallův učitel Roger Ascham. Ten Alžbětu
připravoval až do své smrti a byl nadšen z jejího talentu, což neopomněl několikrát
zmínit. Své vrstevníky totiž intelektuálně převyšovala. Svůj první dopis v cizím jazyce
věnovala Alžběta právě Kateřině Parrové. Velkou výhodou Alžbětina vzdělávání byla
příhodná doba, do které se narodila. Renesanční trend už totiž umožňoval kvalitní
vzdělání i pro ženy.15

1.3. Alžběta v době vlády svých sourozenců
Jindřich VIII. zemřel v lednu roku 1547. Podle zákona ho měl nahradit princ Eduard,
a tak se i stalo.16 Stejně jako Alžběta byl Eduard vychován jako protestant. Oba dva
tedy byli protipóly Marie, bigotní katoličky.17 Jelikož byl Eduard ještě malý, tak mu
10
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stačil Jindřich před svou smrtí ustanovit poručníky. Tím hlavním se nakonec stal
Eduardův strýc Edward Seymour, bratr jeho matky.18
Do života Alžběty ale vstoupil mnohem více Edwardův mladší bratr Thomas
Seymour. Tento ambiciózní muž se kdysi dvořil Marii, ale rozdílné náboženské vyznání
sňatek znemožnilo. Thomas Seymour tedy hledal dobře situovanou manželku, díky
které by vzrostla jeho pozice u dvora. Tou pravou osobou byla právě Alžběta. Protože
však byla příliš mladá, Seymour se po letech dostal do přízně královské vdovy Kateřiny
Parrové, své bývalé lásky, a vzal si ji za ženu. Jelikož se vzali brzy po smrti Jindřicha
VIII., jednalo se o společenský skandál, sňatek byl nicméně legitimní. Tímto krokem se
dostal do bližšího kontaktu s Alžbětou, která s Kateřinou žila.19 Seymour se snažil
Alžbětě dvořit a jeho chování k ní nebylo zcela v souladu s etiketou. Netrvalo však
dlouho, a dvořané začali tušit, že něco není v pořádku. Těmto fámám dokonce nevěřila
ani Kateřina. Jednoho dne však situace překročila únosnou mez, a tak bylo rozhodnuto,
že se Alžběta vrátí do svého sídla v Cheshuntu. Po čase se ale s Alžbětou usmířily.20
Nečekaná smrt Kateřiny Parrové v roce 1548 otevřela cestu Seymourovi, který si
chtěl Alžbětu vzít za manželku. Sňatek dokonce velmi podporovala Alžbětina dvorní
dáma Kat Astleyová. Ta poslala Seymourovi dopis, ve kterém vylíčila Alžbětinu radost
z případného sňatku. Alžběta sice byla Thomasem Seymourem okouzlena, ale jestli si
ho chtěla opravdu vzít, nelze s určitostí říci.21 Vzhledem k následujícím okolnostem
byla rozhodnutí ušetřena. Seymour doplatil na svou intrikánskou povahu. Chtěl si totiž
na svou stranu naklonit krále, což se mu úplně nepovedlo, a tak se rozhodl pro jeho
únos. Thomas Seymour byl však chycen při činu, a jelikož měl u sebe zbraň, tak ho jeho
bratr, poručník krále, neváhal popravit.22 Přišlo se i na spiknutí s nedovoleným sňatkem,
kvůli kterému byli poslání do vězení Kat Astleyová a prostředník při doručování dopisu,
Thomas Parry. Nakonec byli ale oba propuštěni na svobodu.23
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Následující roky žila Alžběta relativně poklidným životem, který narušila až náhlá
smrt jejího bratra Eduarda.24 Jelikož po sobě Eduard nestihl zanechat žádného dědice,
královnou se měla stát Marie. Zesláblý Eduard však před smrtí podlehl nátlaku
ambiciózního lorda Northumberlanda a svou následnicí neurčil Marii, nýbrž svou
sestřenici Jane Greyovou. Ta byla manželkou Northumberlandova syna Guildforda
Dudleyho. I ona byla v dětství vychovávána u Kateřiny Parrové a byla podobně stará
jako Eduard s Alžbětou, se kterými se přátelila.25 To však nic neměnilo na tom, že trůn
byl pro ni uchvácen neprávem. Marie proto neváhala, dohodla se s královskou radou na
podpoře a po devíti dnech vlády Jane Greyovou sesadila. Northumberland byl
neprodleně popraven, Guildford s Jane ho následovali o rok později.26
Když Marie usedla na trůn, vypadalo to, že se její vztah k Alžbětě zlepšil. Začala ji
zahrnovat přízní, ale těžce nesla, že byla Alžběta oblíbenější než ona sama.27 Alžbětě
však uškodila aféra, kterou měl na svědomí Thomas Wyatt. Ten byl hlavou
protestantského spiknutí. Marie byla podezíravá, a tak Alžbětu poslala do Toweru.
Málem se stalo neštěstí, jelikož byl vydán rozkaz k Alžbětině popravě, ale Marie na to
s pomocí vykonávajícího důstojníka přišla a rozkaz zrušila.28
Nástupem Marie na trůn se změnilo náboženské směřování země. Královna chtěla
zemi vrátit ke katolictví, což chtěla podpořit i svým sňatkem. Nakonec si vybrala syna
svého bratrance Karla V., španělského následníka trůnu, prince Filipa. Problém spočíval
v tom, že Filip příliš nepobýval v Anglii. Marie mu navíc nebyla schopna porodit
potomky.29 Po sérii falešných těhotenství a narůstajících zdravotních problémů Marie
cítila, že zemře bez dědice. Proto těžce nesla skutečnost, že ji na trůnu nahradí Alžběta.
Před svou smrtí ji tudíž žádala, aby vedla zemi v katolické víře. Alžběta odpověděla
neutrálně, v úmyslu to nicméně nikdy neměla.30 Dne 17. listopadu 1558 Marie zemřela
a cesta na trůn pro Alžbětu byla volná.31
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1.4. Nástup na trůn
V roce 1558 bylo Alžbětě pětadvacet let. Během svého dosavadního života zažila
spíše těžké časy, a to se teď mohlo změnit. Mezi obyvateli Londýna i celého království
byla oblíbená, ale přesto panovaly pochyby, zda by v čele země měla opět stanout
žena.32 Šlechta i dvořané si logicky přáli, aby se vdala a měla děti, ale Alžběta nechtěla
být nikým ovládána.33 Tento druh samovlády byl lákavý, ale k tomuto kroku
potřebovala i notné sebevědomí, kterým však oplývala.34 Když prohlašovala, že se
nechce nikdy vdát, nikdo jí to nevěřil.35 Teprve následující roky ukázaly, jak moc se
v Alžbětě mýlili.
Její negativní postoj ke svatbě byl pěstován už od dětství. Když Alžběta viděla, jak
se v manželství nedařilo její matce, ani jejím macechám, rozhodně to jejímu
sebevědomí nepřidalo.36 Už ve svých 8 letech údajně řekla svému stejně starému příteli
Robertu Dudleymu, že se nikdy nevdá.37 Jedna věc bylo Alžbětino vnitřní přesvědčení,
které se možná od onoho rozhovoru s Robertem za celé roky nezměnilo. Na druhou
stranu však dokázala i mnoho let po svém nástupu na trůn úspěšně udržovat v očekávání
možného sňatku celou řadu svých nápadníků, což nebylo jednoduché.38

1.5. Alžběta, „panenská královna“
Pro ilustraci si řekněme, jak vypadala Alžběta v době, kdy nastoupila na trůn. Dle
dochovaných popisů a vyobrazení byla vysoké štíhlé postavy androgenního typu,
s pěkným obličejem a dlouhými vlnitými zrzavými vlasy. 39 Co se týče povahových
rysů, mezi její nejznámější vlastnosti patřila nerozhodnost, kterou byla pověstná po celý
svůj život. Jinak byla Alžbětina povaha kombinací různých mužských i ženských
vlastností.40
Jedné věci se ale Alžběta velmi bála, a tou byl porod. Po zkušenostech ze svého
okolí, kdy spousta žen mnohokrát potratila, se bála stejného konce.41 Alžbětina plodnost
byla u dvora velmi žhavým tématem, a dokonce se zacházelo tak daleko, že byla
32
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podplácena její pradlena, aby jim řekla, jestli má Alžběta pravidelnou menstruaci.42 O
její pohlavní zdraví se zajímali nápadníci z celé Evropy a neustále byli ujišťováni a
přesvědčováni, že je královna dokonale zdravá.43 Proč tedy Alžběta nepřekračovala
meze koketování, není ani dnes zcela jasné. Některé teorie mluví o zdravotních
komplikacích, které jí znemožňovaly pohlavní styk, ale o kterých nikdo nepovolaný
nevěděl.44
Ve vztahu k mužům ale rozhodně chladná nebyla, o čemž budou podrobněji
informovat následující kapitoly.
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2. Alžběta a Robert Dudley
2.1. Robertův původ a mládí
Robert Dudley pocházel z urozené rodiny. Už jeho dědeček, Edmund Dudley, prožil
velkou kariéru u dvora, která ovšem skončila jeho pádem a následnou popravou. Jeho
otec, John Dudley, si vzal za manželku Jane Guildfordovou, se kterou měl 13 dětí.
Dospělosti se ovšem dožilo pouze 7 nich. Kromě Roberta přežili dětství jeho bratři
John, Henry, Ambrose a Guildford, který byl pojmenován po příjmení své matky, a také
dvě sestry, Mary a Katherine. Mezi všemi členy rodiny panovalo velmi silné pouto,
které přetrvalo po celý život.45 Robertův otec byl velmi ambiciózní a prestiž své rodiny
chtěl zvýšit promyšlenými sňatky. Proto byla nevěsta vybrána i pro Roberta a tou se
stala Amy Robsartová. Vzali se roku 1550, když bylo Robertovi sedmnáct let. Nicméně
se moc často nevídali, protože Robert se už rok po jejich svatbě uchýlil na královský
dvůr. Mezi manžely tak často probíhala pouze korespondence.46
John Dudley měl u dvora velký vliv a král Eduard ho ocenil titulem vévody
z Northumberlandu. Vévodovy ambice ale byly mnohem vyšší, a tak oženil svého
dalšího syna Guildforda s královou sestřenicí Jane Greyovou. Před Eduardovou smrtí
však učinil krok, který ho stál posléze život. V touze po moci přesvědčil umírajícího
Eduarda, aby ve svém nástupnictví upřednostnil Jane Greyovou před svou sestrou
Marií. Po Janině usednutí na trůn vzniklo tzv. „devítidenní království“, které skončilo
uvězněním Jane, Guildforda i zbylých Dudleyových bratrů do Toweru a neprodlenou
popravou vévody Northumberlanda. Mezitím se na trůn dostala Eduardova sestra
Marie.47
V Toweru se Dudleyovi setkali s budoucí královnou Alžbětou, která byla ve
stejnou dobu uvězněna kvůli údajné spolupráci na Wyattově protestanském spiknutí.48
Robert Dudley byl dokonce odsouzen k smrti. Po nějaké době, kdy je nemohl nikdo
navštívit, byl povolen přístup jejich manželkám a netrvalo dlouho a na přelomu let 1554
a 1555 byli všichni bratři propuštěni na svobodu. Za propuštění se přimlouvala i jejich
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matka, ale děkovat mohli nakonec manželovi královny Marie Filipovi.49 Ten je nechal
propustit na důkaz zlepšení vztahů mezi Anglií a Španělskem. Při této příležitosti se
konal jeden z řady turnajů, kterého se Dudleyové zúčastnili.50

2.2. Příchod na scénu
Robert Dudley si byl moc dobře vědom španělské pomoci, a proto se chtěl Španělům
nějak zavděčit. Ti využili jeho vojenských schopností a vzali ho s sebou do Francie, kde
byl platným členem jejich vojska. Svou vděčnost projevili i zbylí Robertovi bratři.
Robert se s některými španělskými spolubojovníky upřímně přátelil a dopisoval si
s nimi i mnoho let poté, co se vrátili na kontinent. Když v roce 1557 zemřel jeho bratr
Henry, Robert se vrátil zpět k anglickému dvoru a stal se jeho uznávaným členem.51
V tuto dobu začínalo být jasné, že královna Marie dlouho nevydrží při životě, a tak
se řešilo, kdo ji nahradí. V čem se shodli domácí i španělští představitelé byl fakt, že
budou podporovat v nástupnictví její mladší sestru Alžbětu. Španělům dokonce
nevadilo, že je protestantka, protože se báli eventuálního nebezpečí ze strany Francie,
pokud by se královnou stala Marie Stuartovna.52
Když v roce 1558 usedla na trůn Alžběta, Dudleyho pozice u dvora se výrazně
zlepšila. Robert Dudley měl s Alžbětou dobré vztahy už od dětství, kromě toho jí také
pomohl v tíživé finanční situaci, kdy prodal některé své statky a výdělek Alžbětě
věnoval, čímž si u ní opět významně přilepšil. Královna se mu odvděčila prestižní
funkcí vrchního podkoního.53

2.3. Upevňování moci
V počátcích Alžbětiny vlády se Dudley snažil o upevnění svého postavení. Kromě
svých povinností u dvora nezanevřel na své oblíbené turnaje, kterých se nadále hojně
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zúčastňoval a které mu přinášely popularitu a výdělek. Paradoxně se ale nezúčastnil
královnina korunovačního turnaje roku 1559, protože zrovna soutěžil na jiném turnaji.54
Kromě neúčasti na královském dvoře Robert takřka nepobýval ani na svém domácím
sídle, takže se moc často nevídal se svou manželkou Amy. Nicméně jí posílal peníze a
Amy si na svou situaci nemohla stěžovat a žilo se jí dobře i bez manžela.55 Dudleyho
vztah s královnou byl vřelý a královna, která sama velmi ráda jezdila na koni, dala na
jeho radu, a při svých cestách po království pobývala u Robertových přátel.56
Jakmile nastoupila Alžběta na trůn, začala se řešit otázka jejího sňatku. Z tohoto
„boje“ o královninu ruku nechtěl být vynechán ani Robert Dudley. Nápadníků bylo
mnoho, ale dvořané si nemohli nevšimnout, že vzájemná náklonnost Dudleyho a
Alžběty je větší, než by se bývalo slušelo. Proto se začaly šířit fámy, že mezi královnou
a Robertem Dudleyem je něco většího než přátelský vztah. Například se povídalo, že
Alžběta čeká, až zemře jeho manželka Amy, a potom si ho vezme.57 Dudley by byl
dobrým kandidátem i pro španělskou stranu, jelikož byl Španělům zavázán za
propuštění z vězení. Na slavnosti ve Windsoru v dubnu 1559 bylo očividné, že Alžběta
má pro Dudleyho slabost, dokonce zahraniční velvyslanci informovali své krále o tom,
že právě on největším favoritem na pozici anglického krále.58 Pro Dudleyho hrál i fakt,
že byl velmi váženým členem královského dvora a dobře si rozuměl i se staršími
urozenými muži.59 Jelikož se Alžběta stále nehodlala vdát, začalo se hovořit o její
možné náhradě na královském trůně. Mezi navrhovanými byli například její sestřenice
Katherine Greyová se svým manželem Henrym Hastingsem.60
Robert Dudley byl ale neúnavný a netajil se svým přáním stát se anglickým králem.
Jeho sbližování s Alžbětou nadále pokračovalo, například během pobytu ve Francii
v roce 1560. Dudley jí věnoval koně, kterého si nechal poslat z Irska, a také spodničku,
o které se ale říkalo, že to je metafora a ve skutečnosti to bylo dítě, které měla Alžběta s
Dudleyem čekat.61
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2.4. Smrt Amy Dudleyové (Robsartové)
O tomto důvěrném vztahu svého manžela s královnou věděla i Amy Dudleyová a
radost z něho neměla. Měla ale jiné starosti. Už nějakou dobu ji trápila bolest na prsou,
načež si jí Robert začal alespoň více všímat.62 8. září 1560 ale byla Amy ve svém domě
nalezena mrtvá. Zpráva se hned následujícího dne dostala ke dvoru a začaly se šířit
první spekulace ohledně jejího úmrtí. Jelikož bylo její tělo nalezeno pod schody, vše
nasvědčovalo tomu, že smrt byla následkem pádu. Důvěrný vztah Roberta Dudleyho a
Alžběty ale také naznačoval možnost, že se nemuselo jednat o nehodu, nýbrž o vraždu.
Robert Dudley se stal ihned hlavním podezřelým, ať už konkrétně on či
prostřednictvím najatého vraha, a jeho pověsti to velmi uškodilo. Brzy na to začala být
obviňována i Alžběta, že měla na smrti Amy svůj zájem, a skandál byl na světě.
V reakci na tuto aféru byl Dudley poslán na venkov. Nakonec bylo rozhodnuto, že smrt
způsobila nešťastná nehoda, ale na Alžbětu i na Dudleyho bylo nadále pohlíženo
s jistým odstupem. Pomluvy musela vyvracet i Kat Astleyová. Krátce po tomto
incidentu se zpráva rozšířila po celé Evropě a vypukl obrovský mezinárodní skandál.63
Smrtí Amy Dudleyové se odborníci zabývali ještě ve 20. století a jednou z
nejpravděpodobnějších příčin jejího úmrtí je podle profesora Iana Airda rakovina prsou.
Ta byla totiž Amy zpětně prokázána, a jelikož může v některých případech rakovina
metastázovat i do kostí, je možné, že před onou nehodou ztratila stabilitu, spadla a
zlomila si vaz. Prokazatelně to ale již říci nelze.64

2.5. Pokračující důvěrnosti
Po této nešťastné události bylo na Alžbětu ještě více naléháno, aby se co nejrychleji
vdala. Když se situace trochu uklidnila, ke slovu se opět přihlásil Robert Dudley a vrátil
se ke dvoru. Znovu se tedy mluvilo o jejich možném sňatku. Na vodních hrách, které
Dudley pořádal, se spolu velmi dobře bavili a přítomný španělský velvyslanec de
Quadra později prohlásil, že by jejich sňatek mohl být cestou k přivedení Anglie zpět ke
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katolictví.65 Sám Robert Dudley byl ovšem obratný politik a dokázal se zavděčit jak
Španělsku, tak Francii.66
Roku 1562 Alžběta Dudleymu slíbila, že si ho vezme, ale ne tento rok. Když však
ještě téhož roku vážně onemocněla, nebyla si sama jistá, zda přežije, udělila Dudleymu
funkci protektora. Mimo jiné mu řekla, že ho vždy milovala. Nakonec se však uzdravila
a za záchranu života mohla děkovat německému doktorovi Burcotovi.67
Následující rok byl ve znamení usmíření Anglie a Skotska. Proto vymyslela Alžběta
zajímavý plán, který by jí přinesl strategický úspěch. Alžběta totiž nabídla Marii
Stuartovně Roberta Dudleyho za muže. Sám Dudley ale neměl zájem stát se skotským
králem, jelikož mířil výš, i když ho pověstná krása skotské královny upoutala.68 Tyto
námluvy ovšem přerušil mor, který se do Anglie dostal z Francie. Alžběta tudíž musela
řešit vážnější problém. Na následky moru zemřelo spoustu lidí, mezi nimi například
španělský velvyslanec de Quadra.69 Až poté se mohla vrátit k otázce Skotska. Kromě
Dudleyho byl dalším Mariiným nápadníkem lord Darnley.70 Robert Dudley se však
neměl špatně. Nejprve dostal od královny hrad Kenilworth, který kdysi patřil jeho otci,
nedlouho poté roku 1564 se stal hrabětem z Leicesteru. Tímto titulem ještě více vzrostla
Robertova pozice.71
Během roku 1564 se stala také událost, která dvořany velmi pohoršila. Důvěrnosti
mezi Alžbětou a Leicesterem zašly tak daleko, že si hrabě dovolil vzít z Alžbětiných
rukou kapesník, aby si jím osušil zpocené čelo z tenisového zápasu mezi ním a jeho
rivalem Norfolkem. Toto troufalé jednání ale rozhněvalo Norfolka natolik, že
Leicesterovi pohrozil raketou, což ale přihlížející dav pobouřilo ještě více než
Leicesterova troufalost.72
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Situace s Marií nakonec dopadla tak, že si Marie vzala lorda Darnleyho. 73 V květnu
roku 1565 se Leicester zranil při lovu a během korespondence se španělským králem
Filipem si postěžoval, že dokud se Marie neprovdala, Alžběta pomýšlela na
urozenějšího ženicha, než byl on sám, ale po svatbě Marie s Darnleym už by jí jako
manžel opět stačil.74 V létě se ovšem zjevil nový Alžbětin nápadník Thomas Heneage,
který na několik měsíců nahradil Leicestera v pozici královnina nejoblíbenějšího
muže.75 Až koncem roku se jejich vztah vrátil do obvyklých mezí, a dokonce se začalo
uvažovat o sňatku s konkrétním datem.76 Čas plynul a eventuálnímu sňatku stále nic
nenasvědčovalo, proto si Leicester všímal i jiných žen. Na jedné zahradní slavnosti se
v roce 1568 seznámil s Douglas Sheffiledovou.77

2.6. Leicesterovy další ženy
Robert Dudley si už nedělal takové naděje na sňatek s Alžbětou, jako když byl
mladší. Od počátku sedmdesátých let se začalo jednat o možném sňatku s francouzským
princem. Leicester si však přál, aby námluvy nedopadly, protože by tím pádem ztratil
své jedinečné postavení vůči královně.78
Jakožto rozumný muž se Dudley nezapomněl starat o svá sídla. Jeho hlavním sídlem
byl Leicester House, venkovským sídlem pak Kenilworth. Mezi jeho hlavní koníčky
patřilo sbírání předmětů k výzdobě svých sídel. Především se mu líbily různé orientální
koberce. Mimo jiné velmi dbal na okázalou módu a přepych. K dalším jeho oblíbeným
koníčkům patřil lov.79 Po otci zdědil vůdcovské vlastnosti a byl hlavou rodu Dudleyů.
Jeho názor byl důležitou součástí různých vyjednávání. Zasloužil se například o sňatek
skotské královny Marie s Norfolkem, protože Marie byla po smrti Darnleyho opět
svobodná.80
Když královna jednala s francouzským princem, Robert Dudley prohloubil svůj
vztah s Douglas Sheffieldovou. A i když se jim roku 1574 narodil syn Robert, oženit se
s ní nechtěl. Robert Dudley mladší byl sice bastard, ale otec se o něj vždy příkladně
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staral a snažil se, aby tento právní nedostatek neznemožnil Robertovi šanci na lepší
budoucnost.81
Leicesterova moc byla velká, ale ne však neomezená. Záleželo totiž na tom, jaký
bude jeho vztah s královnou, jelikož ztráta přízně by znamenala i ztrátu postavení.
Leicester však nebyl jediným tehdejším favoritem královny, jelikož se u dvora objevil
Christopher Hatton, ale ani on, stejně jako Thomas Heneage, v královnině přízni
nevydržel dlouho.82 V létě roku 1575 chtěl Leicester pro královnu uspořádat zahradní
slavnost na svém venkovském sídle v Kenilworthu. Na pomoc si dokonce pozval i
odborníky na pyrotechniku, aby vytvořili pro královnu ohňostroj. Královna tam strávila
několik dní, během kterých zhlédla také různá představení či vystoupení. Leicesterova
snaha o nadchnutí Alžběty byla patrná.83 Už v tuto dobu ale začaly kolovat zvěsti, že si
Dudley začal s tehdy ještě vdanou Lettice Knollysovou (Devereuxovou) a že s ní má
dokonce děti. Následující rok ale její manžel, hrabě z Essexu, zemřel, a tak s ní začal žít
oficiálně.84 Královna ale neměla svou příbuznou Lettice příliš v lásce a o usmíření se
zasloužil až o mnoho let později syn Lettice, Robert Devereux.85

2.7. Přátelé na celý život
Počátkem osmdesátých let 16. století se u dvora objevil mladý mořeplavec Walter
Raleigh, který v následujících letech nahradil Roberta Dudleyho v pozici hlavního
královnina oblíbence.86 Nicméně vztah dlouholetých přátel Leicestera a Alžběty zůstal i
nadále vřelý. Leicester ji stále přesvědčoval, aby si mladšího francouzského prince
Alençona nevzala, s čímž souhlasili i dvořané, kteří jinak neměli Dudleyho příliš
v oblibě.87 Jejich přátelství ale utrpělo, když se Alžběta dozvěděla, že se Leicester tajně
oženil s Lettice. Ten se totiž nechal po letech naléhání přemluvit k sňatku, ale dobře
věděl, že pokud by se to Alžběta dozvěděla, měl by problém. Sňatek se však nepodařilo
dlouho utajit a Alžběta poslala oba manžele do Toweru. Po nějakém čase ale byli
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přestěhováni do menšího vězení, než je královna opět vzala na milost.88 Alžběta sice
nadále žárlila, ale její vztah s Robertem Dudleyem stejně vypadal, jako kdyby byli už
mnoho let manželé.89
Na přelomu let 1579 a 1580 se Robertovi narodil již legitimní syn, kterého
pojmenoval taktéž Robert a už od mala měl titul lord Denbigh. Ten se však dožil
pouhých 4 let a Robert Dudley tak neměl žádného legitimního potomka.90
V osmdesátých letech se Leicester především soustředil na zvyšování prestiže své
rodiny, staral se o svá sídla, a dokonce dostal roku 1585 funkci správce královské
domácnosti.91 Roku 1586 byl poslán do Nizozemska, kde se mu podařil uklidnit
neklidnou politickou situaci a tamějšími obyvateli byl nazýván „druhým Artušem“.
Královna však těžce snášela vzrůstající popularitu svých poddaných, proto Leicesterovi
sdělila, že je pouhý její „výtvor“ a Leicester, který si byl vždy vědom své podřízenosti
královně, se jí pokořil.92 Po návratu jen těžce vstřebával zprávu o úmrtí svého
milovaného synovce Philipa Sidneyho, talentovaného básníka, o kterého se dobře staral
už od dětství.93
Poklidný vztah královny a Roberta Dudleyho narušila událost z roku 1587. U
španělského královského dvora v Madridu se objevil mladý muž, který si říkal Artur
Dudley a jenž o sobě prohlašoval, že je synem Alžběty a Dudleyho. Jeho narození se
datovalo do roku 1562, kdy královna prodělala neštovice. Artur tvrdil, že byl ihned po
narození královně odebrán a paní Astleyová ho dala do péče Robertu Southernovi.
Tento údajný královnin syn o sobě tvrdil spoustu věcí, například i to, že se setkal
s Robertem Dudleyem. Jeho tvrzení však nebylo možné prokázat, protože část
tehdejších aktérů už nežila. Totožnost tohoto muže ale nikdy nebyla plně prokázána.94
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Poté, co se jako velitel pozemních jednotek úspěšně zúčastnil bojů proti Armadě95, si
oslav na počest vítězství příliš neužil. Nedlouho po návratu z boje onemocněl a jelikož
léčení nezabralo, 4. září 1588 zemřel. Příčina úmrtí nebyla plně prokázána,
nejpravděpodobnější příčinou bylo, že se nakazil malárií. Další teorie hovořila o tom, že
byl otráven svou ženou Lettice a jejím budoucím manželem Christopherem Blountem,
ale to byla spíše další z dobově rozšířených pomluv. Očividné však bylo, že Alžběta za
svého „Robina“ veřejně příliš netruchlila. O to více ale truchlila v soukromí, kde ji
nikdo neviděl.96
Když Alžběta zemřela a po nějaké době byla otevřena její rakev, našli údajně v jejích
rukou dopis od Roberta Dudleyho, na kterém mělo být napsáno „Jeho poslední dopis“.
Leicester byl pro královnu opravdu nepostradatelný, dokonce o něm měla prohlásit, že
je jako její „malý pejsek“.97
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3. Alžběta a Walter Raleigh
3.1. Walterovo mládí
Dalším osudovým mužem královny Alžběty byl Walter Raleigh. Přesný rok jeho
narození není znám, ale uvádí se buď 1552 nebo 1554, z čehož vyplývá, že byl přibližně
o 20 let mladší než královna. Walter Raleigh byl jedním z devíti dětí a se svými
sourozenci byl celý život v úzkém kontaktu. Byl velmi silně ovlivněn přímořským
prostředím, ve kterém vyrůstal, a proto se tam celý život rád vracel. Moře ovlivnilo i
jeho budoucí život. O jeho dětství a vzdělání se téměř nic neví, ale už jako patnáctiletý
odjel bojovat do Francie na straně Hugenotů. Z této výpravy se však pravděpodobně
vrátil ještě před událostmi bartolomějské noci.98
Důležitou osobností jeho mládí byl nevlastní bratr Humphrey Gilbert, který se stal
jeho vzorem. Gilbert dosáhl v Irsku četných úspěchů, takže měl Raleigh na koho
navazovat. Po bratrově vzoru působil v Irsku, kde roku 1581 dosáhl funkce velitele
jedné ze tří munsterských provincií. Oblíbený ale nebyl, jelikož často nesouhlasil
s názory svých nadřízených.99

3.2. Setkání s Alžbětou
Poprvé královna Raleigha zaregistrovala právě v Irsku, odkud poslal Leicesterovi
dopis, ve kterém kritizoval počínání svých kolegů a nabízel efektivnější řešení situace.
Dokonce se nabídl, že bude pro královnu pracovat jako neplacený soukromník.100 Stále
byl však poměrně neznámou osobou. V jeho prospěch ale hrál fakt, že svou královnu
prozatím nezklamal, a proto mohl jeho vliv pomalu ale jistě narůstat. Kromě jeho plánů
v Irsku nelze vyloučit ani přímluvu nějaké třetí osoby, každopádně Alžběta se o něj
začala více zajímat.
Raleigh chtěl pokračovat v rozdělané práci v Irsku, ale Alžběta s ním měla jiné
plány. V roce 1582 ho poslala do Nizozemí na vyjednávání s tamním místodržícím
Vilémem Oranžským, kde byl úspěšný, a tak se po svém návratu stal významnou
postavou u dvora.101
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Následující rok se měl vydat společně se svým bratrem Humphreyem Gilbertem na
výpravu do Ameriky. Humphrey Gilbert byl jedním ze dvou velitelů výpravy. Tím
druhým byl Francis Drake. Walter Raleigh byl už důležitým členem výpravy, a dokonce
mu byla přidělena funkce kapitána na lodi Sokol. Bohužel pro něj ale plavba skončila
téměř na samém začátku (doplul pouze ke Kapverdským ostrovům), jelikož se musel
kvůli špatnému počasí vrátit zpět.102 Další výpravy už se neúčastnil, ale věnoval na ni
svoji loď Koráb Raleigh, která se však kvůli nákaze na palubě musela také brzy vrátit.
103

3.3. Královnina přízeň
Alžbětu velmi těšilo, že ji tento kavalír zahrnuje svou přízní a oddaností a velmi
oceňovala i fakt, že je Walter pořád tak skromný, jako když si ho poprvé všimla. Na
rozdíl od jiných královniných mužů se nikdy nesnažil jednat ve svůj prospěch.
Samozřejmě to byla částečně přetvářka, protože Raleigh potřeboval peníze104 Dalo by
se říci, že svým promyšleným chováním spíše připomínal středověkého rytíře, který se
snažil vyjadřovat svou oddanou lásku ke své paní. Alžbětě se tento druh chování velmi
zamlouval, i když už byl přežitkem dob minulých.
V souvislosti s Raleighovým vztahem k Alžbětě je potřeba zmínit i další část jeho
osobnosti, a tou byla jeho záliba v literatuře. Sám se totiž pokoušel tvořit vlastní
milostnou poezii. Jako například báseň, kde Raleigh oslavuje královnu jako bohyni
luny:105
Chval Dianinu jasně čistou zář.
Chval rosu, jíž po ránu skrápí zem.
Chval její svit, slavící noci tvář.
Chval její moc, moc dávající všem.
Chval její nymfy, v hájích mají stan,
chval rytíře – že slouží cti, je chval.
Chval, že má sílu vzedmout oceán. –
Tím vším nám jsouc, sviť Diano nám dál.
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Ve sférách nebes ty jsi královna.
Jsouc paní srdce, čistým činíš vše.
I věčnost občas změnám propadá,
ty ne, jsouc v kráse krásná trvale.
Čas nehubí tě. Pluješ po nebi,
pod sebou máš smrtelných lidí byt.
Pro tebe ty cudné hvězdy klesají.
V tobě vší počestnosti znak je vryt.
Kdo zná tvou skvělost, ten se dobral pravdy.
Kdo ne, běž za Kirké a žij tam navždy.106
Raleigh sice nebyl u dvora populární, ale mimo jiné se zasloužil o smíření Alžběty
s doktorem Dee. Alžběta tuto loajalitu dokázala patřičně ocenit, což se projevilo hned
roku 1583, kdy mu udělila určitá výnosná privilegia. Královnina přízeň pokračovala i
nadále. Roku 1585 byl pasován na rytíře a následující rok byl povýšen na velitele
osobní královské gardy.107 V této době začal být hlavním královniným favoritem
namísto Roberta Dudleyho.108 Královna byla zvyklá svým oblíbencům dávat různé
přezdívky, a tak i Walter Raleigh jednu dostal. Alžběta ho oslovovala „Water“109, což
byla velmi jednoduchá variace na jeho jméno a jeho mořeplavecké schopnosti.

3.4. Vojenské úspěchy
Již dlouhé roky se Walter Raleigh neúspěšně snažil dostat do Ameriky. Jelikož však
jeho pozice u dvora vzrostla, mohl si dovolit roku 1584 požádat královnu o povolení
k další výpravě. Nejprve mu byl prodloužen kolonizační patent po zesnulém bratrovi H.
Gilbertovi. Plavba proběhla bez potíží, a i setkání s osadníky bylo klidné. Velmi rychle
se jim povedlo navázat přátelské styky s indiány a začít obchodovat. Téhož roku se
výprava vrátila zpět do Anglie. Raleigh s sebou dokonce přivezl dva indiány, aby se při
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další návštěvě s nimi dokázali lépe domluvit. Své poznatky z cesty shrnul v knize
Rozprava o osidlování západu.110
Díky úspěchu výpravy a Raleighově doporučení bylo rozhodnuto, že další expedice
na sebe nenechá dlouho čekat. Hlavním cílem této kolonizační výpravy byl vznik
nového dominia na území dnešních Spojených států Amerických. Na počest královny
Alžběty bylo pojmenováno Virginie, a Walter Raleigh byl zvolen jejím hlavním
guvernérem.111
Jak bylo ale královniným zvykem, své oblíbence si často nechávala po svém boku.
To se stalo i v tomto případě, takže Raleigh zůstal doma v Anglii a expedici vedl
Richard Grenville. K této výpravě se brzy přidala další, kterou vedli ostřílení
mořeplavci Francis Drake a Martin Frobisher. Jejich flotila ale během cesty vyplenila
španělské sídlo, což samozřejmě nezůstalo bez odezvy. Roku 1585 se tedy schylovalo
k válce.112
Ani chování samotných kolonistů nebylo tak efektivní, jako při předchozí výpravě,
proto se Raleigh rozhodl, že je potřeba v další výpravě vyslat jinou skupinu lidí, kteří se
o severoamerické území budou lépe starat. Výprava měla vyrazit v roce 1587, ale
zadržel je zákaz k vyplutí anglických lodí, jelikož se blížila válka se Španělskem.113
Námořní roztržky a poprava Marie Stuartovny v roce 1587, to byly hlavní záminky
pro vojenský střet mezi Španělskem a Anglií. Alžběta se vždy snažila najít jiné řešení
než ozbrojený konflikt, v tomto případě ale byli Španělé neoblomní. Španělsko stále
žilo v přesvědčení, že jsou námořní velmocí číslo jedna, ale tyto doby byly už minulostí.
Jejich loďstvo bylo zastaralé a nepraktické. O tom se Španělé přesvědčili záhy po
vyplutí. Počasí velmi narušilo jejich postup vpřed, čehož využilo anglické loďstvo plné
menších, dobře manipulovatelných lodí. V čele anglické flotily navíc stáli zkušení
velitelé, jako např. Francis Drake, kterého se Španělé skutečně báli. Spojení těchto
faktorů ve finále znamenalo první, a velmi neslavnou porážku „neporazitelné“
španělské Armady. 114
I když byl Walter Raleigh zkušený mořeplavec, byl připravený pouze pro eventuální
střet na souši. Do Kanálu však vyslal několik svých lodí. Za vítězství ale nijak zvlášť
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odměněn nebyl. Po tomto vojenském střetu totiž bylo jasné, že královnina přízeň
postupně přechází na hraběte z Essexu. 115

3.5. Ústup ze slávy
Essexův vzestup fakticky znamenal Raleighův pozvolný pád. On však byl typem
člověka, který dokázal snášet těžkosti a příkoří. Vypořádal se i s odchodem do Irska,
ztrátou postavení i majetku. Po usazení v Irsku farmařil a brzy se mu začalo dařit.116
Díky svému nadšení pro literaturu se zde seznámil s básníkem Edmundem Spenserem,
který se stal jeho dobrým přítelem. Často spolu diskutovali a radili se ohledně vlastní
tvorby.117 Raleigh si byl vědom, že Alžběta má ráda literaturu, proto se jí rozhodl
Edmunda Spensera představit a vrátil se s ním do Anglie.118 Poté se v Anglii zdržel.
Za jeho zdržením v Anglii mohla svatba. Walter Raleigh se totiž tajně oženil
s královninou služebnou Alžbětou (Bess) Throckmortonovou, kterou znal už
z předchozího pobytu u dvora. Slovo „tajně“ je na místě, protože už z Leicesterova
příkladu víme, jak Alžběta zuřila, když se někdo z jejích oblíbenců potají oženil. Hlavní
problém ale byl, že si vzal Alžbětinu služebnou, protože královna na milostný život
svých služebných dohlížela přísným okem. Sňatek se podařilo utajit a oba novomanželé
žili v poklidu i nadále. Dokonce se novomanželům povedlo utajit i Bessino
těhotenství.119 Netrvalo dlouho a Alžběta se o tomto neschváleném sňatku dozvěděla.
Spekuluje se o tom, že to mohl královně prozradit Essex, který byl na jejich svatbě
přítomný, ale jisté to není. Oklamaná královna tak Raleigha i jeho manželku nechala
v srpnu roku 1592 poslat do Toweru.120

3.6. Usmiřování
Raleighův návrat na výsluní souvisel se ztrátou nakradeného španělského bohatství.
Jelikož byla ukradená španělská loď Madre dos Dios moc velká, začala se brzy
rozkrádat. Proto bylo rozhodnuto, že je potřeba tento uloupený majetek získat zpět. A
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právě v tomto okamžiku byl z vězení povolán Raleigh, který dobře využil situace a
nabídl kromě své pomoci i velmi štědrý finanční dar pro královnu, jako kompenzaci za
utržené ztráty. Otázka peněz byla pro Alžbětu vždy choulostivá, proto s přijetím daru
neváhala. K radosti všech zúčastněných se nakonec našlo veškeré odcizené bohatství.
Walter Raleigh díky své účasti získal zpět královninu ztracenou přízeň.121
Po svém návratu z vězení sice stále nesměl ke dvoru, ale nadále chtěl pracovat pro
dobro koruny. Mezitím se vypravil do své „milované“ Ameriky, kde na území Guayany
neúspěšně hledal bájné El Dorado.122
Situace se ale změnila, když se zjistilo, že Španělé plánují útok. Raleigh byl jakožto
nejzkušenější mořeplavec jmenován velitelem jedné z pěti eskader a vypluli do Cádizu
překvapit španělské loďstvo. To se jim také podařilo, o což se Raleigh přičinil
významnou měrou. Z bitvy si ale odnesl prostřelenou patu a doživotní kulhání.
Důležitější pro něj ale bylo, že opět dobře posloužil královně. Ta ho za jeho úspěchy
opět vrátila do funkce kapitána osobní královské gardy.123
Osudy všech třech Alžbětiných oblíbenců se během jejich života několikrát střetnuly.
Jakožto vysoce postavený člen královského dvora se Walter Raleigh zúčastnil Essexovy
popravy. S Essexem se měl údajně před jeho popravou usmířit. A i když mezi nimi
během života panovala vzájemná antipatie, Raleigh svého rivala vlastně litoval.124
V královnině přízni vydržel až do její smrti, ale i přes veškerou náklonnost s ním
neměla celoživotní vzpomínky jako s Robertem Dudleyem.125

3.7. Život po Alžbětě
Jelikož je Walter Raleigh jediným Alžbětiným oblíbencem, který ji přežil, je
zajímavé si říci, jaké byly jeho osudy po královnině smrti.
Když nastoupil na trůn Jakub I. Stuart, přičiněním Henryho Howarda a Roberta
Cecila byl Raleigh obviněn z kacířství. Nejprve mu král sebral většinu jeho privilegií a
majetku. Situace se však vyostřila, a tak byl Raleigh obviněn z velezrady a odsouzen
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k smrti. Trest byl však nakonec zmírněn na vězení v Toweru.126 Nebylo to ale vězení
v pravém slovo smyslu, protože mu jeho celu proměnili v byt, kde žil se svou ženou,
synem a dvěma sluhy. Kromě toho mohl přijímat návštěvy a opět se stal literárně a
politicky činným. Ve vězení ho dokonce navštěvoval následník trůnu Jindřich a stali se
z nich přátelé. Právě jemu věnoval Raleigh své nejslavnější dílo, Dějiny světa. Tato
knihy se stala jednou z nejpopulárnějších knih své doby a plánovaná pokračování
zhatila překvapivá Jindřichova smrt.127 Po třinácti letech byl roku 1616 z Toweru
propuštěn, ale na oplátku měl objevit na území Ameriky legendární El Dorado a přivézt
do Anglie jeho poklady.128
Mnozí pochybovači věřili, že Raleigh vezme loď, uprchne a už se nikdy nevrátí, ale
zde se opět ukázala pravá podstata jeho povahy. Jako byl věrný anglické koruně za
královny Alžběty, zůstal věrným sluhou koruny i po Jakubově nástupu na trůn.129
Výprava však porušila Raleighovo nařízení ohledně zákazu střetnutí se Španěly, při
které zemřel i jeho jediný syn Wat, a on se roku 1618 vracel do Anglie zdrcený a
s vědomím, že je konec.130
Po návratu byl obnoven rozsudek z roku 1603 a Walter Raleigh byl 29. října 1618
popraven stětím hlavy. Ostatky byly přeneseny jeho ženě. S Raleighovou smrtí zemřel
poslední velký svědek Alžbětiny doby.131
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4. Alžběta a Robert Devereux
4.1. Mládí a setkání s královnou
Posledním a nejmladším královniným favoritem byl Robert Devereux. Narodil se
roku 1565 a po smrti svého otce získal titul hrabě z Essexu. Jeho rodina byla ve
vzdáleném příbuzenském vztahu s královnou, jelikož Essexova babička byla sestrou
Anny Boleynové. Essexova matka Lettice Knollysová se po smrti svého manžela znovu
provdala za královnina favorita Roberta Dudleyho.132 Tyto skutečnosti mladého
šlechtice předurčovaly k velké kariéře u dvora.
Poprvé na sebe mladý Essex výrazněji upozornil v souvislosti s porážkou španělské
Armady. Jelikož jeho nevlastní otec Leicester brzy poté zemřel, Essex doufal, že po
něm převezme pozici největšího královnina oblíbence. Nebyl však jediným kandidátem.
Walter Raleigh také doufal, že si královna vybere právě jeho. Vítězem souboje o
Alžbětinu přízeň se stal nakonec Essex.133
Mladý hrabě si brzy získal přízeň stárnoucí královny. Zprvu však měl ještě jednoho
konkurenta, kterého měla Alžběta v oblibě, a tím byl Charles Blount. Blount byl
hvězdou turnajů a Alžběta měla vždy ráda muže, kteří se úspěšně prezentovali na
rytířských turnajích, viz Robert Dudley. Nakonec se ale z Essexe a Blounta stali přátelé
a ten svému novému příteli ustoupil, takže už nebylo nikoho, kdo by Essexe
omezoval.134
Essexovou strategií bylo vnutit se do královniny přízně a využívat její štědrosti
k osobnímu prospěchu. Dokázal ji zaujmout svým šarmem a vybraným chováním.
Královna na tyto lichotky slyšela. To však neznamenalo, že by se na něj nedokázala
rozzlobit. Essex byl velmi pyšný a myslel si, že má královnou pevně v hrsti. Tato
samolibá představa ho ale v budoucnu stála postavení a následně i život.
V roce 1588 se Essex oženil s dcerou Francise Walsinghama a vdovou po
známém básníkovi Philipovi Sidneym. Tento sňatek královnu pobouřil, stejně jako
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všechny sňatky jejich oblíbenců, nicméně brzy její hněv odezněl a ona tvrdila, že jejich
specifický vztah nenaruší ani svatba.135

4.2. Essexova politika
Velkým tématem této doby byl odchod starého Williama Cecila do ústraní. O jeho
místo byl samozřejmě velký zájem. Sám William podporoval jako kandidáta svého syna
Roberta, ale to se nelíbilo dalším kandidátům, Williamovým synovcům Anthonymu a
Francisovi Baconovým. Mezi Robertem Cecilem a jeho bratranci ale panovaly velmi
špatné vztahy, a tak o nějakém kompromisu nemohla být řeč. Proto se Baconovi spojili
právě s Essexem, který měl u dvora velký vliv. Začaly tedy zákulisní boje.136 Anthony
navázal na svého strýce a prostřednictvím stálých agentů a dopisovatelů založil
výzvědnou službu v Evropě. Tato služba se brzy stala natolik úspěšnou, že Baconovi
věděli o zahraničním dění dokonce více než do té doby perfektně informovaní Cecilové.
Díky těmto úspěchům rostl i Essexův vliv.137
Místo generálního prokurátora, které bylo prozatím volné, bylo připraveno pro
Anthonyho bratra Francise. Francis vedl nákladný životní styl a zadlužil se, takže pokud
by mu byl svěřen tento významný úřad, mohl by splatit své dluhy a nadále žít
dosavadním způsobem života. Svou šanci na zvolení si ale zmařil sám. Svým projevem
totiž nedlouho předtím zamítl královninu žádost o dotaci na královský dvůr a královna
mu to nezapomněla. Do tohoto sporu se vložil Essex a snažil se královnu přesvědčit,
aby daný úřad svěřila právě Francisovi. Alžběta své rozhodnutí pořád odkládala a úřad
zůstal přes rok neobsazen (1593-1594). Nakonec se Alžběta rozhodla pro kandidáta
strany Cecilů, Edwarda Cokea.138 Ten byl do té doby vrchním právním poradcem a jeho
staré místo bylo tedy volné. Essex opět neváhal a přimlouval za Francise, ale ani
tentokrát se královna nerozhodla hned. Francis už byl také nervózní, protože nutně
potřeboval peníze. Královna ale podruhé rozhodla v jeho neprospěch a úřad mu
nesvěřila.139 Essex i Francis byli velmi zklamáni, ale jednou z Essexových vlastností
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byla štědrost vůči svým přátelům, a tak věnoval Francisovi alespoň půdu. Nicméně tato
dvojnásobná Essexova osobní porážka znamenala pro jeho pyšnou povahu velkou
ránu.140

4.3. Vojenská kariéra
Jedním z Essexových životních cílů bylo zajistit si slávu prostřednictvím vojenských
úspěchů. Bohužel pro něj byl ale velmi zbrklý v úsudku, a tak jeho první velitelské
zkušenosti ve Francii nebyly úspěšné.141 Nicméně jeho romantická povaha ho neustále
utvrzovala v tom, že chce být vojensky činný. Roku 1594 chtěl vyrazit na tažení proti
Španělsku, které by definitivně zlomilo jeho odpor. Tuto šanci mu ale zmařilo spiknutí,
které se odehrálo u dvora.142
Údajné spiknutí se týkalo Alžbětina osobního lékaře, Portugalce doktora Lopeze.
Sama královna nevěřila tomu, že by ji chtěl zavraždit její vlastní lékař, ale nakonec se
přeci jenom rozjel vykonstruovaný proces, ve kterém byli Portugalci uvězněni a mučeni
v Toweru. Efektivním mučením se povedlo z obžalovaných dostat nepodložená
doznání, která vyústila v jejich popravu. Kvůli těmto popravám ještě více vzrostla
nenávist vůči Španělsku.143
Bylo všeobecně známo, že Essex chce porazit Španěle jednou pro vždy. Tohoto
„nadšení“ využil Antonio Perez, muž, který byl sice Španěl, ale chtěl se za svá příkoří
Španělsku pomstít. Kromě Essexe se spojil s francouzským králem Jindřichem a chtěl,
aby se tyto dvě království spojily v boji proti Španělsku. Nakonec bylo rozhodnuto, že
se výprava uskuteční, až když Španělé dobyli Calais. Francouzský král nakonec úmluvu
nedodržel, a tak celá akce zůstala pouze na Angličanech.144 Královna jim i přes
počáteční nesouhlas udělila svolení a anglická flotila roku 1596 skutečně vyplula. Po
vylodění v Cádizu se jim povedlo Španěle překvapit a drtivě je porazit. Hlavní zásluha
připadla Raleighovi, který vedl flotilu na moři a Essexovi, který je porazil na souši.
Veškerou pozornost na sebe ale strhl Essex a po návratu byl oslavován hlavně on. Když
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se jim při zpáteční cestě povedlo dobýt portugalské město Faro a ukrást zde velmi
obsáhlou knihovnu Jeronýma Osoria, úspěch výpravy byl ještě o něco větší.145
Během výpravy se však udály některé události, které Essexe nemile překvapily.
Nedlouho po vyplutí královna jmenovala nástupcem Williama Cecila jeho syna
Roberta.146 Druhou věcí, která byla pro Essexe nepříjemným zjištěním, bylo královnino
nevlídné přijetí po návratu ze Španělska. Alžběta mu vyčítala, že během bojů utratil
moc peněz. Kromě toho Alžbětě vadila vzrůstající popularita, jíž se Essex mezi lidem
těšil. Netrvalo však dlouho a Alžběta uznala, že mu křivdila. Stalo se tak v souvislosti
se španělskými loděmi v Karibiku, které chtěl Essex přepadnout, ale ona mu to
nedovolila.147

4.4. Narůstající popularita
Po úspěších ve Španělsku měl Essex obrovský vliv a moc. Byl vedoucí vojenskou
figurou v zemi.148 Královna ho zahrnovala přízní na úkor svých věrných, dokonce i
Cecilové se chtěli s Essexem spřátelit.149 Toto možné spojenectví ztroskotalo na nechuti
Baconů, kteří se svými příbuznými nechtěli mít nic společného. 150 Essexova pověstná
štědrost se projevovala i nadále. Jelikož nezískal pro svého přítele Thomase Bodleyho
funkci tajemníka, věnoval mu alespoň ukradenou portugalskou knihovnu, která se
později stala základem Oxfordské knihovny.151
Tento rychlý nárůst slávy a popularity s sebou nesl i jistá příkoří, se kterými se Essex
nedokázal vypořádat. Francis Bacon mu radil, jak se má chovat, jenže tyto užitečné rady
nedokázal Essex přijmout za své. Občas se sice Essex snažil přetvařovat, ale jelikož to
pro něj nebylo přirozené, dlouho to nevydržel a choval se upřímně a výstředně.
Dokonce i Lady Baconová, matka Anthonyho a Francise, Essexe v dopise žádala, aby
se nechoval tak prostopášně.152 V tuto dobu si začal uvědomovat skutečnost, že nikdy
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královnu neovládl, ale že ona ovládala jeho. Byl psychicky nevyrovnaný a čím více nad
tím přemýšlel, tím hůře mu bylo. Proto se rozhodl, že tyto myšlenky zažene dalšími boji
proti Španělsku.
Bylo zjevné, že Španělé jsou opět při síle. Při síle ale nebyl Essex, proto ho královna
prosila, aby nikam nejezdil. On však nechtěl, aby jeho místo zaujal Walter Raleigh či
Thomas Howard, a tak opravdu stanul v čele výpravy.153 Před samotnou výpravou došlo
k překvapivému usmíření mezi Essexem, Walterem a Robertem Cecilem, kdy si
navzájem přísahali přátelství. Essex dokonce přesvědčil Alžbětu, aby opět vzala
Waltera na milost.154
Co se týče samotné výpravy, ta skončila jen několik dní po vyplutí, protože se museli
vrátit kvůli špatnému počasí. Ve Španělsku zavládlo nadšení, jelikož jejich nová
Armada nebyla na eventuální střet dobře připravena. Když se zlepšilo počasí, Angličané
znovu vypluli, ale opět se jim nedařilo a jediný zisk z cesty získal Raleigh, což Essex
těžce nesl. Od té doby ho provázela už jen smůla. Obdobnou smůlu měli i Španělé, kteří
se museli po vyplutí také brzy vrátit.155

4.5. Essexův pád
Po návratu ze Španělska upadl Essex v královninu nemilost, protože jako vedoucí
výpravy nesl za neúspěch zodpovědnost, a tak se stáhl do ústraní. Občas si psal
s královnou dopisy, ale Alžběta těžce snášela Essexovu popularitu, která neutrpěla ani
vojenským neúspěchem. Jak už se v minulosti několikrát stalo, Alžbětě začal její
oblíbený Essex chybět. V tuto dobu se oba dva chovali jako malé děti do té doby, než
mu Alžběta „tradičně“ odpustila a jmenovala ho hlavním ceremoniářem. Essex se tedy
vrátil ke dvoru, ale už nebyl stejný jako dřív. Stále častěji propadal depresím. Také
politice už se nevěnoval v takové míře.156 Navíc byl Essex odhalen jako otec dítěte
Elizabeth Southwellové, což uškodilo jeho popularitě.157
Jedna věc se ale Essexovi povedla, a to bylo usmíření jeho matky s královnou.
Lettice Knollysová a Alžběta byly dlouholeté rivalky, ale díky Essexovu přimlouvání se
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po letech formálně usmířily.158 Politicky se mu ovšem nadále nedařilo, což vyústilo
v jeho další odchod od dvora. Alžběta opět upřednostnila jiného než Essexova kandidáta
na pozici místodržícího v Irsku, načež jí Essex řekl několik urážlivých slov. Dvořané
čekali za toto hrubé porušení etikety trest smrti, ale nic takového se nestalo a on se
v tichosti uchýlil na venkov.159 Ze svého venkovského sídla čekal, až se před ním
Alžběta opět pokoří, a to se také stalo. Essex se vrátil triumfálně ke dvoru, ale od té
doby už byli oba dva ostražití. Spor o funkci místodržícího v Irsku nakonec dopadl tak,
že si Essex funkci na královně vymohl pro svou osobu. Po chvíli ho ale přepadly
výčitky svědomí, protože si uvědomil, že se dostal do pozice, kterou nemusí být
schopen ustát. Pýcha mu však nedovolila vzdát se.160
Situace v Irsku byla napjatá, a tak se tam Essex i přes všechny možné domácí
problémy vypravil. Neznalý prostředí byl najednou okouzlen krásou neznámé země, a
než se stačil vzpamatovat, ztratil dezercí velkou část vojska. Najednou si nebyl jistý,
jestli by dokázal vyhrát vojenský střet. Essex tedy začal psát Alžbětě kajícné dopisy, ale
královskému dvoru pomalu docházela trpělivost. Pouze dvořané stále věřili ve svého
hrdinu. Essex se nakonec rozhodl pro vojenský střet, ale jeho protivník Tyrone bojovat
nechtěl. Irové ustupovali a podařilo se jim Essexe přesvědčit, aby s nimi uzavřel mír, a
on to k překvapení všech Angličanů opravdu udělal. Pro Anglii, a hlavně pro Essexe, to
byla obrovská ostuda, a jemu nezbylo nic jiného než se vrátit domů.161 Po návratu do
Londýna ale udělal něco neslýchaného – vtrhl do Alžbětiny ložnice. Ta ho překvapivě
vlídně přijala a požádala ho, aby ji nechal převléknout. Mezitím si však zjistila všechny
potřebné informace a na Essexe se právem rozzlobila. Nařídila mu domácí vězení a poté
začala vymýšlet způsob, jak ho potrestá.162

4.6. Čekání na smrt
Po zdravotní stránce Essex chřadnul a Alžběta se rozhodla ho navštívit v jeho sídle
v Yorku. Kvůli jeho zdravotnímu stavu ale není jasné, jestli se vůbec viděli.163 Královna
i přes Essexův zdravotní stav svolala Hvězdnou komoru, která ho měla obvinit. Skoro
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po ročním pobytu v domácím vězení, kdy se mu zlepšil zdravotní stav, se Essex dostavil
před tribunál, kde musel dlouho čekat. Rozhodující slovo si ale nakonec vzala Alžběta,
která ho po měsíci omilostnila.164 Díky tomuto rozhodnutí si Essex dovolil psát
královně podbízivé dopisy, které ji měly přesvědčit o jeho věrnosti. Jeho budoucnost
totiž závisela na královnině rozhodnutí, o obnovení smlouvy na prodej jižních vín, na
které byl zcela závislý. To se však nestalo a Essex se na královnu tak rozzlobil, že jí
dokonce řekl, že její podmínky jsou tak pokřivené jako její stará kostra. Po tomto
výstupu se ho královna dokonce bála.165
Essex měl kolem sebe stále celou řadu svých věrných. Ti také vymýšleli plány na
převrat. Například opět vyvstala otázka ohledně spolupráce se skotským králem
Jakubem VI. Po Londýně se však rozkřiklo, že Essex a jeho věrní chtějí sesadit Roberta
Cecila a někteří z nich dokonce královnu. Jelikož měl Essex ve městě celou řadu
příznivců, situace se vyhrotila, a zradikalizovaný dav mířil ke dvoru. Nicméně protože
většina účastníků tohoto pochodu byla vyprovokována Robertem Cecilem a byla věrná
královně, dav se při příchodu královského vojska rozutekl a ke dvoru dorazil jen Essex
s hrstkou svých nejvěrnějších. Najednou si uvědomil, že je konec a že nemá šanci na
úspěch. Z královského paláce se proti Essexovi vydalo vojsko, které ho pronásledovalo
až do jeho paláce, kde byl brzy obklíčen a následně se vzdal. Po tomto zatčení byl
dopraven do Toweru.166
Kromě Essexe byl obžalován i jeho přítel Southampton a byl s nimi zahájen proces.
Jedním z žalobců královské strany byl Francis Bacon, který dokázal obratně přejít na
královninu stranu. Celý proces byl velmi vášnivý a museli se tam hájit i lidé, kteří
s touto aférou neměli nic společného. K výslednému rozhodnutí ale stále chyběly
patřičné důkazy, které se nakonec podařilo najít právě Baconovi, který oba dva obvinil
z velezrady. Essex se v Toweru psychicky zhroutil, dokonce obviňoval své blízké, že
můžou za jeho neúspěch. Královně ho bylo líto a pořád nevěděla, jak s ním má naložit.
Nakonec se však rozhodla pro trest smrti.167
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Poprava stětím byla nařízena na 25. února 1601. Teprve před smrtí si Essex naplno
uvědomil, že svou královnu podcenil a nikdy ji neovládl. Také vznesl žádost, jestli by
nemohl být popraven „za zavřenými dveřmi“ bez přítomnosti dvořanů, v čemž mu bylo
vyhověno. Kromě něj byli sťati ještě dva účastníci spiknutí, další dva byli oběšeni a
zbytek byl omilostněn.168 Po Essexově smrti už Alžběta nebyla stejná jako dřív.
Není bez zajímavosti podotknout, že Essex byl po smrti velmi oblíbenou postavou
v divadelních hrách takřka po celé Evropě. Hry se nezabývaly pouze jeho tragickým
koncem, ale také například jeho bouřlivým vztahem s královnou, která v nich byla
prezentována taková, jaká skutečně byla, tedy žárlivá.169
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5. Rekapitulace Alžbětina života
5.1. Neuskutečněné sňatky
Alžběta I. Tudorovna je dnes především známá jako panovnice, jež se nikdy
neprovdala. Nabídek k sňatku ale měla během života nespočet, ať už se jednalo o
Angličany či zahraniční nápadníky. Kromě Roberta Dudleyho nebo Thomase Seymoura
se o Alžbětinu ruku ucházeli jiní přední angličtí šlechtici už v době, kdy byla
princeznou.
Domácím nápadníkem byl například Edward Courtenay. Tento vysoce postavený
šlechtic byl prvně nabízen Alžbětině sestře Marii, ale ta si vybrala španělského prince
Filipa. Poté byl Edward nabídnut Alžbětě. Alžběta proti Edwardovi nic nenamítala, ale
možný sňatek ztroskotal na jeho nechuti. Edward se totiž nechal údajně slyšet, že by
chtěl raději méně urozenou manželku, která ho bude poslouchat, protože princezna
Alžběta je velice tvrdohlavá a samostatná.170
Když roku 1558 nastoupila Alžběta na trůn, nabídky k sňatku přicházely ještě ve
větší míře. Její situace ale nebyla jednoduchá. V očích katolického světa, který uznával
jako legitimní panovnici skotskou královnu Marii Stuartovnu, byla nazývána
kacířkou.171 Dalším problémem bylo, že se ještě pořád neprovdala. Proto se i parlament
snažil Alžbětu všemožně přesvědčit, aby tak učinila co nejdříve.172
Z domácích kandidátů se jako nejvážnější uchazeči jevili vévoda z Arundelu Henry
FitzAlan a také William Pickering, favorit většiny dvořanů.173 Ovšem ani tito dva adepti
nakonec neměli mnoho šancí.
Do této sňatkové politiky mocně zasahovali Španělé, kteří chtěli, aby se Alžběta
provdala za někoho, kdo bude loajální vůči Španělsku. Jedním takovým nápadníkem byl
Emanuel Philibert, vévoda Savojský, vzdálený příbuzný Habsburků.174 Po této nabídce
bylo na Alžbětu nadále naléháno a ona tvrdila, že by raději zemřela, než aby se musela
vdát.175 Nedlouho po něm přišla oficiální žádost o ruku od habsburského arcivévody
Karla.176 O Alžbětinu ruku se ihned po jejím nástupu na trůn ucházel dokonce sám Filip
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II., který jí nabízel pomocnou ruku při vládnutí.177 Alžběta ovšem moc dobře věděla, že
jedním z těchto sňatků by se Anglie stala závislou na Španělsku, ale zároveň udržovala
Filipa v očekávání kladné odpovědi po několik let.178
Tradičním Alžbětiným argumentem byla neznalost ženicha. Všem nápadníkům
dávala jasně na srozuměnou, že si nebude brát za manžela nikoho, koho nikdy předtím
neviděla.179 Takový osud potkal například švédského prince Erika, který byl jedním
z mimo-španělských nápadníků. Právě jemu Alžběta napsala roku 1560 dopis, ve
kterém mu taktně sdělila, že si ho nevezme.180 Erik však byl vytrvalý a o Alžbětinu ruku
se ucházel opakovaně.181 V porovnání s jinými nápadníky byl ale u Alžběty oblíbený a
v její přízni zůstal po mnoho let.182 Dokonce i poté, co bylo zcela jasné, že ke sňatku
nedojde. Pokud šlo o komunikaci mezi nimi v době, kdy byl Erik doma ve Švédsku,
různé vzkazy a dopisy mezi nimi zprostředkovával Erikův mladší bratr, vévoda
Finský.183
Kolem roku 1570 se o Alžbětinu ruku přihlásila Francie. Francouzská královna
matka Kateřina Medicejská si prostřednictvím svých mladších synů dělala nárok na
anglický trůn a vůbec jí nevadilo, že její synové jsou téměř o dvacet let mladší než
Alžběta. Prvním nápadníkem byl Jindřich, pohledný mladík a mladší bratr
francouzského krále Karla IX.184 Případná anglo-francouzská aliance byla všeobecně
přijímána pozitivně. Ozývaly se hlasy, že by to mohlo pro Anglii přinést bezpečí.185
Sama královna udržovala s Jindřichem přátelský vztah po několik let, ale jak už bylo
jejím dobrým zvykem, i tohoto nápadníka zdvořile odmítla.186
Po tomto neúspěchu se na scéně objevil nejmladší syn Kateřiny Medicejské,
František, vévoda z Anjou a Alençonu. Oproti svému staršímu bratrovi byl malé
postavy a kvůli neštovicím měl na tváři jizvy, ale Alžběta si ho oblíbila více než
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Jindřicha. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byla královna Alžběta nejblíže
sňatku za tu dobu, co byla na trůnu. Možný sňatek ale překazila vévodova náhlá smrt.187
Po jeho smrti se už na scéně neobjevil žádný další zahraniční nápadník a angličtí
dvořané byli nakonec vděčni za to, že se Alžběta neprovdala. Rádi totiž přijali fakt, že
je královna manželkou všech Angličanů.188

5.2. Neslavný konec Gloriany
Hrabě z Essexu byl posledním mužem, ke kterému královna Alžběta chovala hlubší
city. V době jeho popravy jí bylo už skoro sedmdesát let a stáří se na ní začínalo
projevovat. Nechřadla pouze fyzicky, ale i psychicky, což bylo stále patrnější.189 Stále
častěji propadala melancholickým náladám. Už byla jen stínem té slavné panovnice,
která kdysi dokázala porazit neporazitelnou španělskou Armadu.190
Opět se tedy řešila otázka nástupnictví. Favoritem anglické šlechty byl skotský král
Jakub VI. Alžbětin první ministr, sir Robert Cecil, s ním vedl tajnou komunikaci, kde
ho ujišťoval, že bude příštím anglickým králem.191
Královnin stav byl žalostný, jak poznamenal při jedné z návštěv její kmotřenec John
Harrigton. S ním souhlasil i královnin příbuzný Sir Robert Carey. Oba ji navštívili
koncem roku 1602, Carey byl dokonce pravidelným návštěvníkem, takže o jejím stavu
měl velmi dobrý přehled.192
V lednu roku 1603 prodělala královna těžké nachlazení. Dr. Dee jí poradil, aby se
raději uchýlila do Richmondu, protože je tam tepleji než ve Whitehallu. Královna ho
poslechla, uchýlila se do Richmondu a setrvala tam až do své smrti.193 Její zdravotní
stav sice nebyl ideální, ale doktoři prohlašovali, že ještě může žít mnoho let. 194 Její
psychický stav se ale nadále zhoršoval. Kromě stesku po Essexovi se projevil i pocit
viny za popravu Marie Stuartovny a další ranou byla pro Alžbětu smrt její dlouholeté
služebnice Katherine Howardové, hraběnky z Nottinghamu, jedné z jejích oblíbenkyň.
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Od této události už nevycházela ze svých komnat a její zdravotní stav se postupně
zhoršoval.195
Den před svou smrtí se jí udělalo o něco lépe a zvládla komunikovat se svými
ministry. Když se královny zeptali, jestli může být skotský král Jakub jejím
následníkem, gestem ruky to potvrdila. Poté si zavolala arcibiskupa z Canterbury, který
jí udělil poslední pomazání. Přes noc s Alžbětou zůstaly už jen dvorní dámy. Brzy ráno
24. března 1603 Alžběta zemřela.196
S její smrtí skončil i tradiční dvorský život na anglickém dvoře, protože její nástupce
Jakub I. nerozlišoval mezi soukromým a veřejným životem a jeho komnaty byly
otevřeny všem.197

5.3. Alžbětinské mýty versus realita
S osobností Alžběty I. Tudorovny je spojeno i mnoho teorií a konspirací. Jedna
z těch nejznámějších tvrdí, že Alžběta byla ve skutečnosti muž. Pravá Alžběta prý měla
zemřít v útlém věku a měla být nahrazena chlapcem, který jí byl podobný. Proto se
neměla nikdy vdát a nemohla mít děti. Tuto teorii podporoval i známý anglický
spisovatel a autor příběhu o Drákulovi, Bram Stoker.198
Další taková spekulace, která by ovšem mohla být pravdivá, tvrdila, že Alžběta byla
už ve třiceti letech plešatá a od té doby nosila paruku. Vzhledem k dobové hygieně a
k těžkým účesům, které musela nosit, by se taková věc mohla stát, ovšem ani tato
spekulace není podložená.199
Za Alžbětiny vlády se změnila také dvorská mluva. Z dochovaných dopisů víme, že
Alžběta oslovovala urozené lidi v království výrazem „cousin“, což tedy neznamenalo,
že by byla jejich sestřenice. Dalším takovým oslovením bylo „brother“, což opět
neznamenalo bratr, ale bylo to označení pro ostatní vládce.200
Pochopení Alžbětiny osobnosti je i dnes velký problém. Jak už jsem zmínil v první
kapitole, Alžběta byla kombinací mužských a ženských povahových vlastností. Tato
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skutečnost jí umožňovala vykonávat královský úřad bez toho, aniž by se někdy vdala.
Zde je souhrn dalších faktorů, které snad pomohou k lepšímu porozumění alžbětinské
problematiky.
Jedním z hlavních faktorů, které ji ovlivnily, byla smrt matky a následný nedostatek
ženského elementu, kvůli kterému se v útlém věku až nezdravě upnula na svého otce.201
Tento vztah ale brzy skončil, jelikož se Jindřich těšil ze svého vytouženého syna a
Alžběta musela ustoupit stranou.202 Z těchto skutečností vyplývá, že se Alžběta musela
již od mala spoléhat sama na sebe. Tato vlastnost jí vydržela po celý život. Možná i
proto tvrdila, že jako dobrá vládkyně nemusí být odkázaná na pomoc svého manžela.
Sama totiž byla zvyklá vládnout jako muž, jelikož to bylo to jediné, co znala.203
S problematikou sňatku úzce souvisí založení vlastní rodiny. Jelikož Alžběta od mala
postrádala nějaký ženský vzor, se kterým by se mohla plně identifikovat, neměla od
koho získat potřebné mateřské vlastnosti, které by ji předurčovaly k výchově vlastních
potomků.204 V tomto ohledu byla opakem své starší sestry Marie, která byla vychována
svou matkou velmi citově.205 Alžběta sice kolem sebe měla ženy, ke kterým mohla
vzhlížet, jako byla její vychovatelka lady Margaret Bryanová nebo její nevlastní matka
Kateřina Parrová, ale ani Kateřina jí skutečnou matku plně nahradit nedokázala, jelikož
na rozvoj osobnosti už bylo pozdě.206
Kromě těchto faktorů Alžbětinu pozici nastupující královny silně ovlivňoval i fakt,
že je žena. Angličané si po zkušenostech s panováním její sestry Marie, která byla
teprve druhou ženskou panovnicí v anglických dějinách, nebyli zcela jisti, jestli mohou
věřit v Alžbětiny panovnické kvality.207 Určitou výhodou pro ni bylo, že byla na rozdíl
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od své sestry poměrně oblíbeným členem královského rodu a svým jednáním si
postupně získávala poddané na svou stranu.208
Co se týče anglických obyvatel, ti na svou královnu vzpomínali v dobrém. Alžběta
už při svém nástupu na trůn říkala, že jejím manželem je anglický „lid“. Tato slova
zopakovala i ve stáří před svou smrtí.209
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Závěr
Na základě prostudované odborné literatury jsem se snažil všem zájemcům o toto
historické období přiblížit, jaká byla anglická královna Alžběta I. Tudorovna
v soukromí a jaký měla vztah k mužům. Při zkoumání textů o vybraných Alžbětiných
oblíbencích jsem se snažil všímat si hlavně rysů, které dané muže spojovaly či
odlišovaly.
První z Alžbětiných „osudových mužů“ Robert Dudley byl jejím vrstevníkem, tudíž
byl o generaci starší než Walter Raleigh, a dokonce o generaci a půl starší než Robert
Devereux. Navíc se znal s královnou již od dětství. Z toho vyplývá, že měl na budování
svého vztahu s královnou mnohem více času než zbylí dva jedinci. Na tom nic
nezměnila ani jeho smrt v roce 1588. Pokud bychom hledali hlavní společný rys, kterým
všichni tři výše zmínění muži oplývali, bylo by to, nejzřetelněji, jejich postavení u
dvora. Na vrcholu své slávy patřili k elitě anglického královského dvora, i když si toto
postavení každý z nich vydobyl jiným způsobem.
Robert Dudley se dostal do předního postavení ihned po Alžbětině nástupu na trůn.
Jistou roli hrála samozřejmě jejich dlouholetá známost, ale i Dudleyho ochota vypomoct
královně v složité finanční situaci. To naopak Walter Raleigh měl ke královně od
počátku nejdále. Nebyl z tak urozeného rodu, který by byl v přímém kontaktu
s královským dvorem, takže si prestiž musel vydobýt vojenskými úspěchy, což se mu
povedlo. Alžběta si ho právě díky tomu všimla a také jí imponovala Walterova až
zbožná úcta k její osobě. Extrémním případem z těchto tří byl ten nejmladší. Robert
Devereux, hrabě z Essexu, se dostal do styku královnou v polovině osmdesátých let
jakožto nevlastní syn Roberta Dudleyho. Tento výhodný rodinný vztah a Essexova
vychytralost byly jeho hlavní zbraně. Po Leicesterově smrti začal být královně neustále
nablízku a lichotil jí, což stárnoucí Alžbětě imponovalo. Essex se tak stal královniným
oblíbencem na úkor Raleigha. Pokud bychom ale měli zkoumat jejich vlastnosti, zjistili
bychom, že byli spíše rozdílní.
Leicester těžil z toho, že znal královnu od dětství. Ona sama ho měla za přítele i po
nástupu na trůn, což se několikrát neobešlo bez skandálů. Dudley znal Alžbětu víc než
kdokoli jiný a mohl si dokonce dovolit uvažovat o tom, že by si ji mohl vzít za ženu.
Alžbětině povaze vždy imponovalo, že se o ni zajímají muži, navíc několikrát
prohlásila, že pokud by si měla někoho vzít, byl by Robert Dudley tím pravým.
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Nicméně měla vše dopředu dobře promyšlené a její oblíbená strategie „planých slibů“
byla pravděpodobně naplněna i v tomto případě. Nechávala Dudleyho v naději, jako
všechny ostatní uchazeče. Leicester z toho ale nemusel být smutný, jelikož i tak byl
jeho vliv na královnu nezanedbatelný a těšil se z její přízně.
Leicesterovým opakem byl ve většině ohledů Walter Raleigh. Jeho láska ke královně
byla totiž platonická, a tak se k ní i celý život choval. Psal o ní verše, které odrážely
jeho city. Na rozdíl od svých rivalů si každého setkání s královnou vážil, těšil se na ně,
a nikdy mu nezevšednělo. Královna si ho mimo jiné cenila právě pro tyto rytířské
vlastnosti, kterými vždy oplýval. Nikdy si také dělal poměrně málo těžkostí z toho, že
není u dvora oblíbený, v zásadě mu stačilo, že je oblíbencem královny.
Pokud bych měl všechny tři muže zakreslit na osu dle jejich vlastností, Walter
Raleigh by stál na jedné straně, Robert Dudley uprostřed a Robert Devereux na opačné
straně. Essex byl ve většině ohledů Raleighovým protipólem. Jako pragmatik totiž
využíval královninu přízeň k vlastnímu obohacení a zakládal si i na tom, že byl
miláčkem davů a snažil se o udržení této výsadní pozice. Leicester samozřejmě také
využíval darů od královny k upevnění své moci, ale spíše se snažil o zvýšení prestiže
svého rodu a o zvelebování svých sídel. Díky svému šarmu si Essex často dokázal
královnu získat na svou stranu, ale nikdy neodhalil její pravou tvář. Myslel si totiž, že
má královnu dokonale „v hrsti“, ale až na konci svého života poznal, jak moc se v ní
spletl. Proto ho jeho pyšná a nabubřelá povaha stála život v poměrně mladém věku.
Alžbětin život se ale netočil jenom kolem těchto mužů. Nápadníků měla během
života nespočet. V závěrečné kapitole jsem se snažil přiblížit alespoň ty nejznámější
z nich, přestože to nebylo hlavním tématem této práce. Součástí takzvané rekapitulační
kapitoly jsou i informace ohledně Alžbětiny smrti, aby byl její životní příběh, který
jsem se snažil čtenářům podat, úplný.
V úplném závěru poslední kapitoly jsem se snažil tuto práci doplnit o některé
aspekty, které snad lépe pomohou čtenářům pochopit složitou Alžbětinu osobnost.
Tematicky by šly jistě zařadit do první kapitoly, ale jelikož si jsou obě kapitoly
podobné, přišlo mi vhodné zakončit práci ve stejném duchu, jako jsem ji začal. Mimo
jiné mne během shromažďování jednotlivých pramenů zaujaly různé alžbětinské mýty a
„střípky“ z jejího osobního života, které zvláště pěkně popsala ve své knize Tracy
Bormanová.
Cílem této práce bylo porovnat Alžbětiny oblíbence v průběhu jejího života. Již
v úvodu jsem uvedl, že se pokusím o jakýsi „netradiční životopis“. Netradiční v tom
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smyslu, že v některých částech práce vystupují jako hlavní postavy spíše Alžbětini
oblíbení muži, a příběh je tak vyprávěn z jejich pohledu. Nicméně postava Alžběty je
pořád tím hlavním sjednocujícím motivem této práce.
Obecně lze tedy říci, že tito „osudoví muži“ museli být váženými muži u
královského dvora, aby mohli vůbec uvažovat o nějakém hlubším vztahu s královnou.
Toto postavení se dalo zajistit mnoha způsoby, ale takovým tradičním způsobem byla
vojenská kariéra. I když královna neměla ráda války, vojenské úspěchy dokázala
patřičně ocenit. Touto cestou se vydal jak Dudley, tak Raleigh a nakonec i Essex.
Vojenské úspěchy ale nemusely stačit. Důležitý byl také důvtip, protože zaujmout
královnu nebylo jednoduché.
Proč zrovna tito tři muži? Protože dovedli nejlépe využít možností, kterých se jim
v danou dobu nabízelo. Svého času každý z nich plnil funkci největšího Alžbětina
oblíbence. Leicester nejdéle, Raleigh a Essex přibližně stejnou dobu. Všichni dokázali
předčít své konkurenty. Proto také mluvíme o těchto třech mužích, a ne o jménech jako
Thomas Heneage, Christopher Hatton nebo Charles Blount. Ti zůstali dlouhodobě ve
stínu svých rivalů.
Závěrem lze říci, že kromě těchto tří favoritů bylo samozřejmě spoustu dalších mužů.
Například celá řada anglických i evropských nápadníků. Tito urození pánové byli
většinou rozdílní, ale jedno měli společné. Alžběta všem taktně sdělila, že si je
nevezme, a už během svého života se stala legendární „panenskou královnou“, kterou
zůstala dodnes.
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