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Prolog
14listopada 1553roku
Wszystkoskończone.Mójprocesdobiegłkońcai ponownieznalazłamsię
w Tower–niegdyśmoimpałacu,a obecniewięzieniu.
Siedzęna łożu,ugniatającnerwowohaftowanąnarzutę.W paleniskuwesołotrzaskaogień,leczmimotoczujędreszcze.Zostałamskazana na śmierć
jakozdrajczyni,a w myślachwciążsłyszętylkodźwięcznygłosprzewodniczącegoTajnejRadyKrólewskiej,obwieszczającywyrok:spaleniena stosie
lubścięcie,wedługuznaniakrólowej.
Każdaludzkaistotaz drżeniemprzyjęłabytesłowa,jednakw moich
uszachbrzmiąoneszczególnieokrutnie–przecieżskończyłamzaledwie
szesnaścielat!Dopierowkroczyłamw życie,a jużmuszęumrzeć.Todostatecznieprzerażające,aleodczuwamnietylkostrachprzed śmiercią.Bojęsię
równieżtego,jakprzyjdziemiumierać.
Nagleobraztańczącychw kominkupłomieniprzeradzasięw koszmar
przejmującydreszczem,od któregokarkpokrywasięgęsiąskórką,a krzepiącyzwyklezapachdymuunoszącegosięznadpłonącegodrewna przyprawiamnieo mdłości.Mamochotękrzyczeć.Kołyszęcałymciałemw udręce
i wciążna nowowspominającsłowawyroku,niemogęwprostuwierzyć,że
skierowanojedo mnie.
Niechsiędziejeniemoja,leczTwojawola,Panie. I królowej,rzeczjasna.
Pokornieprzyznaję,iżpoważnienaruszyłamprawoi swoimpostępkiemzasłużyłamna śmierć,aledo ostatniegotchubędęgorącozaprzeczać,jakobym
dałasiędońnakłonićcałymsercemi wolą.MójBoże,jaktobrzmi–do ostatniegotchu...Królowawprawdzieoznajmiła,żemiwierzy.Przyjęławyjaśnieniai rzekła–dobrzepamiętamtesłowa,więcchwytamsięichkurczowoniczymtonącybelki–żewyrokbędziejedynieformalnością.Widziałam,że się
gniewa,choćuznałaza stosownedodać,żeusprawiedliwiamniemojamłodość.Z pewnościąteżwie,żenieuknułamspiskui byłamjedynienarzędziemwiarołomnychambicjiinnych.
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Czyodważęsięuwierzyćw jejłaskę?Aleprzecieżdałasłowo.Królewskiesłowo.Muszęsiętrzymaćtejmyśli,kiedyznowupoczujęstrach,takjak
teraz,w tejschludnej,cichej,umeblowanejz prostotąkomnacie.Muszęwierzyćw tęobietnicę.Muszę.
Kładęsięna łożu,patrzącniewidzącymwzrokiemw drewnianybaldachim.Próbujęsięmodlić,alestarodawne,znajomeformułyumykająmyślom.
Uświadamiamsobie,żejestemwyczerpana i pozbawiona energii.Chcęjedyniezasnąći w tensposób,choćbyna chwilę,zapomniećo całymkoszmarze.Senjednaknienadchodzi,chociażdesperackogopragnę.Zamiasttego
po raztysięcznypamięćpodsuwamiwspomnienieminionychwypadków,
za sprawąktór ychznalazłamsiętutaj.W otchłanidręczącejzadumyrozbrzmiewająjednoczesnymchóremgłosydomagającesięwysłuchania.Znam
jewszystkie,bowiemtoonekształtowałymojeprzeznaczenie.
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FranciszkaBrandon,markiza Dorset1
BradgateHall,Leicestershire,październik 1537roku
Poródrozpoczyna sięw chwili,w którejrozkoszujęsięprzechadzkąpo ogrodzie.Nagleczujęwypływającyz łona potokpłynu,a po chwili,gdypokojówkaruszaw pośpiechu,byprzygotowaćszatyna zmianęi sprowadzićpomoc,ogarniamnietępybólwędrującyod taliiażdo dołka.Wkrótcezjawia
sięgrupkaakuszereki służących.Pomagająmiprzekroczyćokazałewrotarezydencjii wejśćpo dębowychschodachna górę,gdziezdejmujązemnie
strojnesukniei przebierająw obszernąkoszulęporodowąz bielonegolnu,
piękniehaftowanąprzy szyii na mankietach.Wreszcieukładająmniena łożui przybliżajądo ustbrzegkielichawypełnionegosłodkimwinem.Nie
mamna nieochoty,aleprzezgrzecznośćwypijamkilkałyków.Oboksiadają
dwienajważniejszedamydworu,któremająmiumilićnużącegodzinyporodu.Będąmnierozweselaći dodawaćotuchy,kiedybóleprzybiorąna sile.
Wkrótcetakwłaśniesiędzieje.Po niespełna godzinietępybólpojawiający
sięprzy każdymskurczuprzeradzasięw doznanieprzypominającepchnięcienożem,przejmującei nieustępliwe.Mimotoznoszęjeodważnie.Świadomość,żew moichżyłachpłyniekrólewskakrew,każemizachowywaćmilczeniei stawiaćopórkrzykomwzbierającymw gardle.Niebawem,jeśliBóg
zechce,wezmęw ramiona syna.Mojegosyna,któr yniemożeumrzećw niemowlęctwiejakpoprzedniedzieci,pogrzebanepóźniejpod kamiennymipłytamikościołaparafialnego.Żadnebowiemniedożyłowieku,w któr ymniemowlęzaczyna siadaćlubraczkować.
Nigdynieuważałamsięza osobęsentymentalną.Wiemteż,żewieluludzi
uznajemnieza zbytsilnąi niewzruszonąjakna kobietę–jędzę,jakokreśliłto
1W

odróżnieniuod literatur yfaktu,w którejimionapodajesięzwyklew oryginalepozaimionamiwładców,tłumaczw porozumieniuz wydawcąprzyjąłzasadętłumaczeniaimionbohaterówz wyjątkiemnielicznychprzypadków,w któr ychimięniemapolskiegoodpowiednika,
podobniejakw polskichwydaniachinnychpowieścihistorycznych,np.cykluKrólowieprzeklęci
Maurice’a Druonaw przekładzieAnnyJędrychowskiej(przyp.tłum.).
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pewnegorazumążw jednejz naszychlicznychkłótni.Niemniejw głębiserca
skrywampustkę,jałowemiejsce,któreprzeznaczyłamniegdyśdladwojgautraconychdzieci.
Podczastrzeciejciążyczęstoodwiedzałamówzakątek,zakłócającjego
martwyspokóji sprawdzając,czyprzeżytetragedienadalsprawiająmiból.
Robiłamto,choćniepowinnampozwalaćsobiena takąsłabość.JestemprzecieżsiostrzenicąkrólaHenr yka VIII.Mojamatkabyłaangielskąkrólewną
i królowąFrancji.Muszęzatemumiećzmierzyćsięz bólemstratytaksamo
jakterazz porodem–z królewskągodnością.Obiecujęteżsobie,żenieulegnęnigdymakabrycznymfantazjom,gdyż–jaktwierdząakuszerki–mogę
w tensposóbbardzozaszkodzićdziecku,którewłaśniewydajęna świat.
Należymyślećpozytywnie,copowinnamumieć,ponieważjestemurodzonąoptymistką.Tymbardziejżeintuicjapodpowiadami,iżBógześlenam
terazsyna,takgorącoupragnionegodziedzica.
Mijakolejna godzina.Chwilewytchnieniapomiędzyskurczamisąkrótkie,alebólnadaludajesięznieść.
–W raziepotrzebymożepanikrzyczeć,milady–mówipołożna,podczasgdyinneuwijająsięwokółzeświecamii miednicamiz wodą.Chciałabym,abywszystkieposzłyi zostawiłymniew spokoju.Chciałabymrównież,
bywpuściłytrochęświeżegopowietrzado tejcuchnącej,dusznejkomnaty.
Chociażjestdzień,w pomieszczeniupanujemrok,jakożewszystkieokna
zasłoniętogobelinamii barwionymikotarami.
–Niemożemyryzykować,bydzieckosięzaziębiłoz powoduprzeciągu,
milady–ostrzegaakuszerka,zarządzającoweprzygotowania.Późniejosobiściesprawdza,czyna gobelinachniemaobrazów,któremogłybyprzerazićnoworodka.
–Dołóżciedo ognia–polecaswoimpomocnicom,podczasgdyjaznowuzmagamsięz bólem.Mimowoliwydajęjęk.Jużi takjesttugorącoi pocęsięjakświnia.Onaoczywiściewieo tym.Dajeznakskinieniemgłowy
i po chwiliczujęna czoledotykwilgotnejtkaniny,którajednakprzynosiniewielkąulgę,boprześcieradłai taksąmokreod potu.
Tłumiękolejnyjęk.
–Możepanikrzyczeć–powtarzapołożna.Alejaniechcę.Niezrobię
z siebieniegodnegowidowiska.Zważywszyna sweurodzeniei pozycję,najbardziejdoskwieramiponiżeniezwiązanez zaistniałąsytuacją.Leżąctuniczymzwierzę,starającesięz mozołemwydaćna światmłode,nieróżnięsię
od żadnejrodzącej,prostejbaby.Niewidzęw tymrównieżnicekstatycznego.Wiem,żezabrzmitojakbluźnierstwo,aleBóg,stwarzająckobietę,po-
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stąpiłgorzejniżniesprawiedliwie.Mężczyznomprzypadaw udzialesama
przyjemność,podczasgdymy,biednedamy,musimyzmagaćsięz bólemporodu.A jeślimójmąż,Henr yk,myśli,żepo tymwszystkimzamierzamkiedykolwiek…
Cośsiędzieje.Bożedrogi,cosiędzieje?SłodkiJezu,kiedytosięskończy?
Położna ściągazemnieprzykryciei podnosikoszulę,odsłaniającrozdętyi napiętybrzuch.Leżęna łóżkuz podgiętymikolanamii rozsuniętymi
udami,onazaśzagłębiawemniedoświadczonepalce.Kiwagłowąz satysfakcją.
–Jeślisięniemylę,totemumałemuchłopcusięspieszy–obwieszczadamom,kręcącymsięniespokojniew pobliżu.
–A terazuwaga!–wykrzykujetriumfalnie.–Proszęprzeć,milady,przeć!
Skupiamwszystkiesiły,bioręgłębokioddechi wypuszczampowietrze
z wysiłku,wiedząc,żefinałjestjużbliski.Czuję,żedzieckowychodzi!Przyciskampodbródekdo piersii pręmocno,zgodniez poleceniem. I stajesię
cud.Czuję,jakwrazz krwiąi śluzemwyślizgujesięzemniecośmałegoi mokrego.Pręjeszczerazi dzieckowpadawprostw ręceoczekującejakuszerki,
któraszybkoowijajekosztownymadamaszkiem.Przed oczamimigamitwarzyczkaprzypominającapomarszczonąbrzoskwinię.Wiem,żedzieckożyje,bosłyszęmiauczącypłacz.
–Piękna córka,milady–obwieszczapołożna niepewnie.–Zdrowai ruchliwa.
Chociażpowinnamz radościądziękowaćBoguza bezpieczneurodzenie
pełnegowigorudziecka,upadamna duchu.Zniosłamtowszystkona próżno.

KrólowaJaneSeymour
PałacHamptonCourt,Surrey,październik 1537roku
Rozpocząłsięporód,któregowszyscytakniecierpliwieoczekiwali:jasama,
mójmążkrólorazcałaAnglia.Zacząłsięzwiastującymkrwawieniem,a na ów
znakzatroskanepołożnepospieszniezaprowadziłymniedo łoża,w obawie,
abyniedoszłodo żadnychpowikłań.W istociezastosowanowszelkieśrodki

5

Niewinna I_Layout 1 13-09-17 12:37 Strona 6

ostrożności,byniedopuścićdo komplikacji.Od początkulata,odkądtylko
dzieckoporuszyłosięw moimłoniei pojawiłamsiępubliczniew rozsznurowanejsukni,w całymkrajuzaczętoodprawiaćmodływ intencjibezpiecznegoporodu.Mążwynająłnajlepszychlekarzyi akuszerki,sowicieteżopłaciłwróżki,któremiałyprzepowiedziećpłećnoworodka.Wszystkiez wielkąpewnościąsiebieobiecały,żebędzietochłopiec,następcatronuAnglii.
Henryknalegał,abymzrezygnowałazudziałuwewszelkichuroczystościach
państwowych,zatemprzezostatniemiesiącewypoczywałamw luksusowej
bezczynności,otoczeniezaśzaspokajałokażdymójkaprysi pragnienie.Król
posłałnawetdo Calaispo przepiórki,za któr ymitakbardzoprzepadałam.
Zjadłamichtyle,żeniemogęjużna niepatrzeć.
Mówionomi,żewiększośćciężarnychw miaręwzrastaniacennegołona popadaw przyjemnąeuforię,jakbynaturacelowodawałachwilęwytchnieniaprzed czekającąjeciężkąpróbąi późniejszymipowinnościamimacierzyństwa.Jednakmnieominęłaulgadobregosamopoczuciaczyradości
z przyszłych,jeśliBógpozwoli,wspaniałychchwil.Nieodłączniebowiem
towarzyszymistrach.Strachprzed bólemporodu.Obawaprzed tym,cosię
stanie,jeślinoszęw łoniedziewczynkęlubmartwypłód,jakdwiemojenieszczęsnepoprzedniczki.Lękprzed męż em,któr ymimocałegooddania
i troski,jakiedlamnieżywi,potrafiwprawićw drżenienawetnajsilniejszychmężczyzn.To,żekiedykolwiekobdarzyłuczuciemtakskromnąi pospolitąistotęjakja,przekraczamojeograniczonezdolnościpojmowania.
Damydworu,kiedyodważąsięporuszyćtentemat,tłumacząszeptem,że
królmniekocha,gdyżjestemabsolutnymprzeciwieństwemAnnyBoleyn,
owejczarnookiejwiedźmy,któraprzezsiedemlattrzymałagona dystans,
karmiącobietnicaminiewyobrażalnychzmysłowychuciechi krzepkichsynów,a zawiodłagoi w jednej,i w drugiejkwestii,kiedyjużporuszyłniebo
i ziemię,byjąukoronować.Niejestemw staniemyślećo tym,jakz niąpostąpił.Mimożeuznanojąza winnązdradymałżeńskiejz pięciomamężczyznami,w tymz własnymbratem,przerażeniemnapawamyśl,iżmężczyznapotrafiściąćgłowękobiecie,którątrzymałw ramionachi niegdyś
kochałdo szaleństwa.Przerażeniemtymsilniejszym,żeówmężczyznajest
moimmężem.
Takwięcżyjęw strachu.Właśnieterazniepokojęsięmyśląo zarazie,któraszalejew Londynietakgwałtownie,żekrólwydałrozkazyzakazującezbliżaniasiędo dworuwszystkimmieszkańcommiasta.Zamkniętaw ciągu
ostatnichsześciutygodniw prywatnejkomnacie,jakzwykłypostępować
w podobnejsytuacjiangielskiekrólowe,za jedynetowarzystwomającusłu-
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gującekobietyorazmyślio rychłymporodzie,ulegałamrozmaitymobawom,
toteżw pewnymsensieodczuwamterazulgę,mogącskupićsięna rzeczywistymzagrożeniu.
Henr ykaniema.Udałsięna polowanie,będącedlaniegonawykiemoraz
namiętnością,choćdałsłowo,żenieodjedziedalejniżna 60mil.Wzruszyłabymsięowątroską,gdybynieświadomość,żetodoradcysugerowalimu,
abyzanadtosięodemnienieoddalał.Takczyinaczej,cieszęsię,żewyjechał.
Jegoobecnośćbyłabybowiemjeszczejednympowodemdo zmartwienia,jakożedręczącegoobsesyjnei godnewspółczuciapragnienie,abydziecko
okazałosięchłopcem,jestczymś,czegodo końcaniepotrafiępojąć.
Jestpopołudnie,a bólnawracaz przytłaczającąsiłą,choćpołożna sugeruje,żenarodzinydzieckamogąnastąpićdopieroza kilkagodzin.Błagam
Boga,abytamękarychłosięskończyłai byprzyspieszyłchwilęrozwiązania,gdyżdłużejjużcierpieniuniepodołam.

PałacHamptonCourt, 12października 1537roku
Upłynęłytrzydnii noce,więcjestemjużu kresui taknikłychsił.Życienie
przygotowałomniena podobnekatusze.Niepomagająmodły,procesjeani
nabożeństwaw intencjiszczęśliwegorozwiązania,odprawianew Londynie
na rozkazkróla,gdyżmnieniedosięgnieżadna pomoc.Istniejętylkojai ból.
Zapomniałamjuż,dlaczegotujestem.Wiemtylko,żejeślizacznękrzyczeć
dostateczniegłośno,ktośbędziemusiałuśmierzyćtookrutnecierpienie.
Jakiśczastemupodsłuchałamrozmowęwezwanychpospiesznielekarzy.
Pytalijedendrugiego,czypowinniratowaćmatkę,czydziecko.Nawetwtedybyłomiwszystkojedno,choćsłyszałam,żejedenz nichzaproponował
rozcięciebrzucha,abywyjąćzeńnoworodka.Niedbałamo to.Byletylko
ustałból.Aletodziałosięgodziny,zdajesię,żewręczlatatemu,a janadal
cierpię.Niespełnilizatemswejstraszliwejgroźby.
Terazjestnoc.Ledwiedostrzegammrokza oknem.Kotar yrozsunięto,
żebywpuścićniecopowietrzado cuchnącejkomnaty,w którejwisiciężki
odórporodu.Lekarzei akuszerkitłocząsięwokółłoża,odbywającgorączkowąnaradę.Gotowabyłabymwyzionąćducha,leczoniminiepozwolą.
Akuszerkazbliżado mojegonosachusteczkę.Czujęzapachpieprzu,którysprawia,żekichamgwałtownie.Nagleponowniezaczynająsięskurcze,
rozdzierająceswojąbrutalnością.Niemamnawetsiłykrzyczeć.Otwieramtylkoszerokoustaw niemymgrymasie.Cośsiędzieje.Następujejakaśzmiana
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w rytmie,któremupoddajesięmojeciałoi odczuwamnieprzezwyciężony
przymus,byprzeć.Wszyscybłagają,bymtouczyniła.
Kiedyprę,zdobywającsięna ostatni,najwyższywysiłek,wypychamz siebieból.Wreszciemogękierowaćwłasnymprzeznaczeniem.W tejsamej
chwiliodczuwamostreszarpnięcie–mamwrażenie,jakbycośrozr ywało
mniena pół.
–Zdrowy,pięknykrólewicz,WaszaKrólewskaMość!–wykrzykujerozradowana położna.Jajednaknicnieczuję.Chcętylkospać.

FranciszkaBrandon,markiza Dorset
BradgateHall,październik 1537roku
Krzykidobiegającez dołu,od stronydziedzińca,zwiastująpowrótgrupymyśliwychi budząmniezesnu.Jestjużpóźnywieczór.Musiałamspaćwielegodzin.Przyjechałmąż.
Obokłożastoiciężka,dębowakołyskaz wyr ytątarcząherbowąDorset,
malowanąjaskrawymibarwami,z dwomajednorożcamiw gronostajowym
poluokolonymzłotem.W kołyscespoczywadziecko,któreteraz,szczelnie
otulone,głębokośpi.Za nim,w kręguświatłaświecyi w blaskupłomieni
tańczącychw kominku,siedzipiastunka,paniEllen,zszywającmalutką,jedwabnączapeczkę.Na odgłoszbliżającychsiękrokówznowuzamykamoczy.
Oddałabymwszystko,byleuniknąćkoniecznościoznajmieniaHenr ykowi,
mojemupanu,żekolejnyrazgozawiodłam.Aleonjużo tymwie.Odgaduję
toz wyrazutwarzy,kiedywchodzido komnaty.W wielusprawachbywaustępliwy,lecztajedyna dotyczyjegodumy,a takżeszlachectwa.
–Dziewczynka–rzucacierpko.–Niemampojęcia,czemuBógodmawia
namłaski.Regularniechodzimyna msze,garściamirozdajemyjałmużnę,żyjemypo chrześcijańsku.Cóżjeszczemożemyzrobić?
Staramsięodprężyć,głębokowdzięczna losowi,żew trakcieporodunie
doznałampęknięciakrocza.Muszęjednakleżećpłaskona plecach,conatychmiaststawiamniew niekorzystnejsytuacji.MimotoHenr ykwisinade
mnąniczymsztywna kar ykaturaoburzonejmęskości.
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–Przynajmniejdzieckojestzdrowe–odpowiadamchłodno–a dzięki
Bożejłascew następnejkolejnościurodzisięsyn.Znamswojeobowiązki.
Tyzaś,mójpanie,dopowiadamw myśli,synuzwykłegomarkiza,niemusiszprzypominaćmnie,córcekrólowej,o powinnościach.
Dostrzegamw jegooczach,żemimowolipodziwiamojągodnośći determinację.Wiem,żenawetteraz,choćwyczerpana leżęw połogu,pożąda
mniei uważaza ponętną,mimożeniejestemklasycznąpięknością.Pociągają
gomojekasztanowewłosy–„tudorowskie”,jakjenazywa–i podejrzewam,
żetoonew duż ymstopniustanowiąo mejatrakcyjności.Uważa,żemam
zmysłowewargi,podziwiatakżeciemnebrwi,lekkozagiętynosi znamionującyzdecydowaniepodbródek.Nawetpo trzechporodachw ciąguczterech
latmojedwudziestoletnieciałoo obfitychpiersiachi szerokichbiodrachwciąż
gopodnieca.Zwłaszczaowepiersi,któr ymciążanadałabujniejszekształty.
Terazjednakniemyślio zmysłowychprzyjemnościach,którezazwyczajtak
chętniez nimdzielę.Zamiasttegoprzyglądasięmaleńkiejcórcei niemoże
powstrzymaćuśmiechu,gdyżdostrzegaw niejwielepodobieństwado ciotecznegodziadka,króla:takiesamerudoblondwłosy,zdecydowaniezarysowane,wąskieustai niebieskozieloneoczy,którymi–choćtozaledwienoworodek–wydajesięobserwowaćojca,zdradzającnieprzeciętnąinteligencję.
Z zaskoczeniempatrzę,jakniecoposępne,wyrazisterysytwarzymęża
łagodziuśmiech.
–Ładna dzieweczka–odważyłamsięrzucić.
Prostującsię,przytakujeruchemgłowy,a w jegooczachdostrzegambłysk
zdradzającynamysł.
–Istotnie.Wyprawimyjejwspaniałyślubz kimś,ktoprzydasplendorunaszemurodowi.A tymczasem,Franciszko,czekanassporouciechy,kiedybędziemysiędlaniejstaraćo braciszka.Oczywiście,gdytylkowydobrzejesz.
–Oczywiście–zgadzamsię.–Jakpowiedziałam,znamswojeobowiązki.
–Zawszemożna połączyćprzyjemnez poż ytecznym–odpowiadaze
znaczącymuśmieszkiem.Najgorszemamyjużza sobą,skorozaczynamybagatelizowaćbolesnerozczarowanie.
Naszabezimienna na raziecóreczka–spieramysięo imię,gdyżHenr yk
chcejąnazwaćKatar zynąpo swojejmatce,jazaśFranciszkąalboJane
na cześćkrólowej–kończydziśpierwszytydzień.Jestniekłopotliwym
dzieckiem,z apetytemssiepierśmamkii sypiaregularnie.Rzadkopłacze.
Za tojaczujęsięniespokojniei nieswojo.Dokuczamipobolewanienabrzmiałychpiersi,sączącychmlekiempoprzezprzewiązki,którezałożyła

9

Niewinna I_Layout 1 13-09-17 12:37 Strona 10

położna,zapewniając,żeówpodwójnypotokza parędniwyschnie.Niestety,dlamnietoi takniedośćwcześnie.
Dzisiejszydzieńjestchłodnyi rześki,leczpogodny.Do późnegopopołudniazłotyblaskzachodzącegosłońcaprzesłaniabłękitnieba,któregofragmentwidzęw oknie.Pod nieboskłonemszerokorozpościerająsiężyzneakry
majątkuBradgate.Siedzęw fotelu,wpatrzona w poł yskliwątaflęjeziora
i widniejącąza nimpuszczę.W oddalimajacząkrytestrzechądachywiejskichdomostw.
Lubiętomiejsce.Wiem,żew opiniiniektór ychosóbpopełniłammezalians,leczrekompensatąza tojestwielerzeczy,wśródktór ychniepoślednią
rolęodgrywamęskii obdarzonypodobnądo mejosobowościąmąż,podzielającymojenadziejei ambicje.Jestniątakżetendom,pokrytypatynączasu,
najeżonywież yczkami,czerwieniejącyceglanymimurami,z dziedzińcem
i kordegardą,komnatamiluksusowoumeblowanymiwedługnajnowszejmody,otoczonymnóstwemogrodówi altanek,gdziez przyjemnościązażywa
sięświeżegopowietrza.
Nagleczujępragnieniewyjściana zewnątrz.Nigdynielubiłamprzesiadywaćw domuprzy lekturzelubhaftowaniu,do czegozachęcasięwiększość
wysokourodzonychdziewcząt.Dlamniepodstawoweprzyjemnościtospacer,jazdakonna i łowy. I mamjużdosyćtejpaskudnej,dusznejsypialni.
–Peleryna!–rzucam.Przeciwstawięsiępołożneji wyjdęna krótkąprzechadzkę.W asyściejednejsłużącejpróbujęzejśćpo schodach,a potem,coraz
śmielej,wymykamsięz domuw nadziei,żepołożna tylkozerkakarcącym
wzrokiemz oknai żeniestarczyjejodwagi,bypróbowaćmniepowstrzymać.
Przemierzamzewnętrznydziedziniec,dziękującBogu,żeprzebyłamporódbezszwanku.Znamkobiety,któr ympo urodzeniudzieckapozostały
na pamiątkędotkliwei trwałedolegliwości.Alejajestemsilna.Czuję,żeodzyskujępełnięzdrowia.
Przechadzamsięterazw cieniuokazałejkordegardy.Dystans,którymam
pokonać,wyznaczajądwiestrzelistewież yczki–wybudowaneprzezojca
Henryka,drugiegomarkiza Dorset–nadającepałacowiimponującywygląd.
Przechodzępod sklepieniemkordegardy,mijamznajdującesiępo lewej
szrankii skręcamw prawo,kuprzejściuw murze,prowadzącemudo ogrodu,gdzielatemzwyklekwitnąróże.Przysiadamna chwilęna kamiennejławeczce,napawającsięjaskrawym,jesiennymsłońcemużyczającymróżanegopoblaskuczerwonymcegłommurui ukrytejza nimposiadłości.
Niedługojednakjestmidanecieszyćsięucieczką.Niespełna pięćminut
późniejsłyszętętentkoniagalopującegowzdłużpodjazduprowadzącego
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do Bradgate.Dosiadającygojeździecmana sobiezielono-białąliberię–królewskiebarwyTudorów.Nieulegawątpliwości,żeprzywoziważnewieści.
Podnoszęsięzatemi spieszęz powrotemdo domu,gdziemójpanzdąż ył
jużposłaćpo dworzan,byzebralisięw wielkiejsali.
–Tawiadomośćwyznaczadziejowąchwilę,Franciszko–mówi.–Wszyscymuszątousłyszeć.
Stoimyobojena podium,a uformowanenaprędceszeregidam,szlachciców,urzędnikówdworskich,stajennych,paziów,służbypokojoweji kuchennejorazinnychposługaczyrozstępująsię,byprzepuścićzbliżającegosię
do naskrólewskiegoposłańca.Całąprzestrzeńobszernejsalizwieńczonej
sklepieniemz dębowychbelek,pomiędzyścianamiosłoniętymigobelinami,
wypełniaszmeroczekiwania.Wszyscy–od dumnegoszambelana po ostatniegokuchcika–wyciągająszyje,bylepiejsłyszeć.
Ubłoconyjeździecprzyklękaprzed namina jednokolano.Chociażwiadomośćjestprzeznaczona dlanasobojga,zwracasięprzedewszystkimdo mnie
–siostrzenicysamegokróla.
–Milordzie,milady,mamdobrewieści–wykrzykuje.–Królowawydała
na światpięknegokrólewicza,a całyLondyn,cóżjamówię,całaAngliaświętuje!JegoKrólewskaMośćprzysłałmnietu,abymprzekazałtęradosnąnowinę,a takżezapytało twoje,pani,zdrowie.Królżyczysobie,abyśwrazz milordemprzybyłana dwór,kiedytylkoodbędzieszpołóg.
Pospiesznieosuwamsięna kolana,bypodziękowaćBoguza tęwiadomość,na którąkrólestwowyczekiwałoz utęsknieniemniemalprzeztrzydzieścilat.Po dwóchfatalnychmałżeństwachi katastrofalnymw skutkach
sporzez papieżemmójwuj,królHenr yk VIII,wreszciemasyna i następcę
tronu,a dynastiaTudorówzapewniłasobiesukcesję,uwalniającnareszcie
krajod widmawojnydomowej.Choćtowspaniałanowina,doświadczam
uczuciaprawdziwejgoryczy.Mamwrażenie,jakbykapryslosupozbawiłmnie
własnegosyna,równiegorącoupragnionegojakówkrólewicz,nietylkodlatego,żemójpanpotrzebujespadkobiercy,któremuprzekażeszlacheckitytuł.W głębisercaod dawna skrywałam–czegoHenr ykbezwątpieniasię
domyślał–niewypowiedzianą,zdradzieckąnadzieję,żelosostatecznieodmówikrólowimęskiegonastępcyi utorujedrogędo tronunaszemusynowi.
Albowiemmojamatka,MariaTudor,córkaHenr yka VII i młodszasiostra
JegoKrólewskiejMości,pozostawiłamiw spuściźnienietylkokrólewską
krew,lecztakżeprawado samejkorony.Niestety,muszęgłębokopogrzebać
owepragnienia,gdyżterazniebezpieczniejestnaweto nichmyśleć.Królma
następcętronu,zatemtrzebasięradować.
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–ChwałaBogu!–wykrzykujężarliwie,zauważającz zadowoleniem,że
wszyscyobecniposzliza moimprzykłademi uklękli.–Niezwłocznienapiszędo JegoKrólewskiejMościi przekażęnajserdeczniejszegratulacjeoraz
stosownyupominekdlaJegoKsiążęcejMościz okazjichrztu.Jakieimię
otrzymakrólewicz?
–Edward,pani,jakożeurodziłsięw wigiliędniaświętegoEdwardaWyznawcy.
Odpowiednieimię,wszakświętyEdwardbyłkrólemAnglii.Taksamo
ochrzciłabymwłasnegosyna.
–A jaksięmiewakrólowa,mojazacnaciotka?–pytam,skryciezachodząc
w głowę,za cóżWszechmogącynagrodziłsynemJaneSeymour,tęanemiczną,bezmyślnąfajtłapę,podczasgdyjaurodziłambezużytecznądziewczynkę.
–Czujesiędobrze,milady,mówiąnawet,żemimodługiegoi niebezpiecznegoporoduszybkousiadłai zaczęłapisaćlistyobwieszczającetępomyślnąnowinę.Chrzestdzieckajużsięodbył.Matkąchrzestnąbyłacórka
króla,ladyMaria,a jakoojcowiechrzestniwystąpiliarcybiskupCanterbur y
orazksiążętaNorfolki Suffolk.Zapewniam,żeJegoKrólewskaMośćjest
teraznajszczęśliwszymczłowiekiemna świecie.
Odprawiamyposłańca,wysyłającgodo kuchnina poczęstunek.Służbie
zaśpolecamywrócićdo pracy.Gdyprzechodzimyz salido prywatnychkomnat,wszędzieażhuczyod gorączkowychgłosów,komentującychtędoniosłą
wiadomość.JednakHenr yki ja,wchodzącpo schodach,niewypowiadamy
do siebieanisłowa.Wprostniemożemypojąć,żedawnejpaniSeymour,tej
pruder yjneji dwulicowejladacznicy,udałosięto,czegonieosiągnęłaani
wielkaksiężna Katarzyna Aragońska,anirówniewielkadziwkaAnna Boleyn–żeurodziłakrólowizdrowegosyna.Zazdroszczęjej.Dającmężowi
męskiegonastępcę,zapewniłasobiebezpiecznąprzyszłośćorazpozycjęzarównożony,jaki królowej,a takżeuczuciamojegowuja.Taniesprawiedliwośćlosusprawia,żeodczuwamwściekłość.Zastanawiamsięteż,dlaczego
samarodzętylkochorowitebachor yalbocórki?
W tymmomencienasuwamisięmyślszybkaniczymbłyskawica,stanowiącaodpowiedźna zadanepytanie.MożeBógzesłałnamcórkę,abyprzysporzyćrodowimarkiza Dorsetchwałycałkieminnegorodzaju?Wydajemi
się,żeniemógłwyraźniejobjawićswojejwoli.
–A więcJegoWysokośćmawreszciesyna –odz ywamsię.–A ówsyn
pewnegodnia,po niewielulatach,będziepotrzebowałżony.
Henr ykposyłamiwymownespojrzenie,dziękiktóremuupewniamsię,
żedoskonalerozumie,comamna myśli.
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–Tak–potwierdzamz uśmiechem.–Myślę,żepojmujesz.Niemożebyć
odpowiedniejszejpartiidlaszlachetnegokrólewiczaEdwarda,zgadzaszsię,
mężu?
Oczywiście,żesięzgadza.Jestrównieambitnyjakja.Potrafibrutalniej
odemniedążyćdo zaspokojeniażądzywielkościi awansu.Niepowinnam
sięjednakdziwić,zważywszyna dzielącąnasróżnicępochodzenia.Jaurodziłamsięw królewskiejrodzinie,zaśHenr ykmusiałiśćnaprzódpo trupach,wypatrującokazjido podniesieniaswejpozycji.Powinnamoczywiście
pamiętać,żejegoprababka,słynącaniegdyśz pięknościElżbietaWydeville
(w oryginalezastosowanoinnąwersjępisowninazwiskarodowegoElżbietyWoodville–przyp.red.),usidliłanimniejniwięcej,tylkosamegokróla
–mojegopradziadkaEdwarda IV.Mójmążmawielez owejsprytnejdamy.
Bezskrupułówporzuciłpoprzednią,dobrzeurodzonąnarzeczoną,bypoślubićmnie,siostrzenicękróla,czylibardziejgodnąkandydatkę.Od tamtegoczasunieprzestałteżknuć,zresztąwrazzemną,intrygmającychna celu
podniesienieprestiżunaszegodomu.A terazotowydajesię,żemamyjuż
w zasięguwzrokunawettron.
–Widzętowyraźnie–odzywasięwreszcieHenr yk.–Wieszjednak,że
takikierunekdziałańbędziepełenniebezpieczeństw.Króltodumnyczłowiek,
któregoprzepełniadynastyczna ambicja.Prawdopodobniewięcposzukakrólewiczowizagranicznejkandydatkido mariażu,dziękiktóremuscementuje
korzystnysojuszlubzdobędzienoweter ytorium.Jestrównieżpodejrzliwy
i gdybyzwietrzyłnaszplan,mógłbypomyśleć,żeczyhamyna sposobnośćzbliżeniasiędo tronu.Niemuszęciprzypominać,Franciszko,żeprzewidywanie
śmiercikrólaoznaczazdradę.Musimypostępowaćbardzoostrożnie.
–Niewątpię,żetosięuda–zapewniam.–Chybażebrakujeciodwagi?
Muszęwiedzieć,czyw tejsprawiestoiszpo mojejstronie,Henr yku.
–Oczywiście–odpowiada,a w jegooczachdostrzegampodziw.–Chybaniemyślisz,żeniecieszyłbymsię,widząccórkęna królewskimtronie.Nie
mamwątpliwości,żedziękitwojejodwadzei mojejostrożnościdobrzeto
rozegramy.
Po chwilicałypomysłwydajesięjużmniejszokującyi przedstawiasię
najzupełniejsensownie.W dzisiejszychczasachksiążętaniezawszeprzecież
poślubiajązagraniczneksiężniczki–wystarczychoćbyspojrzećna Elżbietę
Wydeville,AnnęBoleyni JaneSeymour.Żadna z nichniepochodziłaz królewskiegorodu.W dodatkunaszacóreczkamanad owymiszacownymidamamijednąogromnąprzewagę–znakomitepochodzenie.W jejżyłachpłyniekrewTudorów.
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Henr ykuśmiechasięz zadowoleniemi składana moichwargachlekki
pocałunek.
–Spisałaśsięlepiejniżmyślisz,mojapani–mówiłagodnie.–A w towarzystwiekrólowejmusiszmiećoczyi uszyotwarte,takjaki ja,gdyudamsię
na dwór.Możemyteżbyćpewni,żewkrótceJegoWysokośćzacznierozglądaćsięza odpowiedniminarzeczonymidlasyna.
Mamterazgłowępełnąpomysłów.Uczucierozczarowaniaulotniłosię
bezreszty.
W drzwiachwiodącychdo naszychapartamentówHenr ykzatrzymuje
sięi zerkana mnieprzezramię.
–Myślę,żemaszrację,Franciszko.PowinniśmydaćdzieckuimięJane
na cześćkrólowej.LadyJaneGrey.Jestjużnawetdlaniejodpowiednikrólewskipierścień!

PaniEllen
BradgateHall,grudzień 1537roku
Niespełna trzytygodnieod narodzinmojejmałejladyJanedowiedzieliśmy
się,żekrólowazmarła.Szczegółyzdradziłnamspocony,pokrytybłotemposłaniec,któr yprzybyłz tąponurąwieścią.Opowiedziałporuszonymdomownikom,żekrólowachorowałaprzezsiedemdni,powalona gorączkąpołogowąnazajutrzpo chrzciekrólewicza.Dworzanieszemrali,żejejopiekunki
nadmierniefolgowałyjejkaprysomdotyczącymzbytpożywnegojadła,a ponieważkrólnieumiałniczegoodmówićmatcejedynegosyna,królowejpodawanowszystko,czegozażądała,aczkolwiekniezbytrozsądnie.
–Bywałychwile,gdymyśleliśmy,żewyzdrowieje–kontynuowałposłaniec.–Odkądspowiednikkrólowejudzieliłjejostatniegonamaszczenia,wydawałosię,żeczujesięlepiej.Nawetusiadław łożui rozmawiałaz JegoKrólewskąMością,kujegowielkiejuldze.Zdołałateżuradowaćsercewieścią,
żepodczasjejchorobyMiłościwyPannadałjejbratu,SirEdwardowiSeymourowi,tytułhrabiegoHertford.Jednakżetegosamegowieczorunastąpił
nawrótchoroby,a majaczącakrólowaznówzległana łożu.Zrozpaczonykról
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nakazałbiskupompoprowadzenieduchownychw uroczystejprocesjiprzez
Londyndo katedryśw.Pawła,gdziewszyscyodprawilimodłyi błagaliPana,byoszczędziłkrólową.Alepoprawanienastąpiła.
Mężczyznaurwałna chwilę.Milordi miladyczekalispokojnie,ażpodejmieopowieść,aleniektórzysłuchaczenajwyraźniejwalczylizełzami.Królowacieszyłasiędobrąsławąwśródprostychludzi,nienawidzącychAnny
Bullen2,urodzonejpod złągwiazdąwiedźmy,któraczaramiomamiłakróla
i zawładnęłajegosercem.A na myślo biednym,osieroconymdziecku,wszystkimściskałosięserce…
–Król–ciągnąłposłaniec–odwołałpolowaniei pozostałw Hampton
Court,gdyżniemógłzostawićżonyw takzłymstanie.Późniejnastąpiłaniewielkapoprawai,jakmówionona dworze,lekarzeoświadczyliJegoKrólewskiejMości,żejeślikrólowazdołaprzetrwaćnoc,będziemożna żywićuzasadnionąnadziejęna jejprzeżycie.Lecztegowieczorukrólapilniewezwanodo łożamałżonki,gdziepozostałdo końca,roniącłzyi błagając,bynie
umierała.Wszyscybyliśmyzdumieni,iżmonarcha,słynącyz tego,żeprzerażagowidokchorobyi śmierci,nieruszyłsięz miejsca.Zaiste,przyjąłjej
odejściepo chrześcijańskui uważasię,żebędziedlamałegokrólewiczazarazemojcemi matką.
Niezdołałampowstrzymaćłez.Nigdyniemiałamwłasnychdzieci,a „panią”tytułująmnietylkoprzezwzglądna rolępiastunki,alezawszemiałam
słabośćdo wszystkichmaleństw,toteżniemogłamznieśćmyśli,żeówbiednychłopiec,owiniętyzłotogłowiemw ogromnej,zdobnejkołysce,otoczonyprzepychemi luksusem,zostałpozbawionytego,conajcenniejszedlakażdegodziecka–matczynejmiłości.Nawetkrólewiczamożespotkaćlosgodnywspółczucia.
W przeciwieństwiedo nasmiladybeznamiętnieprzyjęłatragicznąnowinę.Widziałam,jaksłuchaposłańc a,wyprostowana i pełna godności,
odziana w szkarłatnyaksamit.Niktbyniepomyślał,żesamaniedawno
przebyłapołóg,zachowałabowiemdawnąsmukłośći energię.Po dwóch
tygodniachznowujeździłakonno.Oczywiścieuczciłasłowamibiednąkrólowąjaknależ y,alewszyscywyczuwali,żejesttogestpowierzchowny.Nigdyzbytczęstonieprzestawałaaniniesympat yz owałaz JaneSeymour.
Czegóżwszakżemożna sięspodziewaćpo kobiecie,którawłasneniemowlę
2Bullen–innawersjapisowninazwiskarodowegokrólowej;ponadtoludw rozmowacho Annie

Boleynnazywałjąbezceremonialnymzdrobnieniem„Nan”,wyrażającw tensposóbswojąantypatię(źródło:www.britannica.com;www.telegraph.co.uk)(przyp.tłum.).
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oddałamamcei od tegoczasuledwieraczyłarzucićna nieokiem?Och,
wiem,arystokratkiróżniąsięod nasi za nienaturalneuważająwychowywaniedzieckaprzezmatkę–wszyscypamiętają,jakiepowstałozamieszanie,gdyAnna BullenchciałakarmićpiersiąladyElżbietę–alesłuż yłam
dotądjakogłówna piastunkana dworachtrzechwielmożówi widziałam
dość,abywiedzieć,żewiększośćmatekkochaswojedziecii pragniespędzaćz nimijaknajwięcejczasu.Tomężczyźninarzucajątesurowereguły,
nalegając,byzatrudniaćmamkiczypiastunki. I wiemdlaczego.Niekarmiącymżonomszybkokończysięmleko,a onimogąspłodzićwięcejsynów.Poza tym,rzeczjasna,niejestdobrze,gdymatkazbytnioprzywiąże
siędo dziecka,któretrzebabędziewyprawićw światna naukęlubw młodymwiekuwydaćza mąż.Pewnie,żyjemyw okrutnymświecie.Wątpięjednak,czyladyDorsetpodzielatenpogląd.
Niebawemznalazłamsięw kuchni.JakopiastunkaladyJanemamobowiązeknadzorowaćprzygotowywanieposiłkówdladzieckai dbać,abyzachowywanoprzy tymstosownąhigienę.Wielkiekuchniew Bradgatetomiejscagorącei hałaśliwe,alejawywodzęsięz drobnychwłaścicieliziemskich
–ojciecsprzedałniedużegospodarstwoi otworzyłzyskownykantorkupiecki
w Londynie–więcczujęsięswojsko,uwijającsięw piekarni,spiżarni,schowkach,składzikachi jadalnidlasłużby,wymieniającplotkii żarcikiz kuchmistrzemWilliamemYatesemorazrzesząjegopomocnikówi posługaczy.Tu
niemamiejscana zadzieranienosa,tylkona ciężkąpracęi życzliwąkomitywę,nawetjeśliatmosferabywanieconapiętaw kłębachpar yi żarzebuchającymz huczącychogniemkuchennychpalenisk.Kuchniew każdejarystokratycznejrezydencjisątakżemiejscem,gdziemożna poznaćsekretypracodawców,lordówi dam,jakożepodwładnichętnieumilająsobienuż ące
obowiązkiplotkowaniemna tematszczegółówz ichżycia,stanowiącychniewyczerpaneźródłofascynującychwiadomości.Dziękitakimpogawędkom
czasemnawetmyślę,żemy,służący,więcejwiemyo życiulordai ladyDorsetniżonisami!
Tamtegodniaposłaniec,rozochoconykilkomakuflamipiwawdałsię
w poufnąpogawędkęz kuchmistrzemYatesem,a jazdołałampodsłuchać
coś,cowprawiłomniew zdumienie.
–Pojawiłysięplotki–powiedział–żegłównysekretarz,Cromwell,martwisię,iżkrólewiczmożeumrzećw niemowlęctwie,jakwieleinnychdzieci,zatemponaglałJegoKrólewskąMośćdo ponownegoożenkuzewzględuna dobroludui królestwa.
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