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1

sZCZę�śCie
Hen�rY�ka Tu�Do�ra

Żad�ne�z wy�da�rzeń,�któ�re�uczy�ni�ły�dru�gie�go�Hen�ry�ka�Tu�do�ra�jed�nym�z naj�-
słyn�niej�szych�kró�lów�w hi�sto�rii,�nie�mia�ło�miej�sca�w 1534 r.�Hen�rykViii

z ni�kim�się�w tym�ro�ku�nie�roz�wiódł,�z ni�kim�nie�oże�nił,�nie�po�zba�wił�ży�cia
ni�ko�go�zna�mie�ni�te�go.�Mi�mo�to�ów�rok�stał�się�ka�mie�niem�mi�lo�wym,�praw�do�-
po�dob�nie�tym�jed�nym�punk�tem�zwrot�nym�w je�go�ob�fi�tu�ją�cej�w wy�da�rze�nia
ka�rie�rze.�gdy�wspo�mnia�ny�rok�się�roz�po�czął,�Hen�ryk�pod�upadł�tyl�ko�na ty�-
le,�aby�stać�się�czło�wie�kiem,�obok�któ�re�go�nikt�nie�miał��ocho�ty�za�siąść�pod�-
czas�uro�czy�stej�ko�la�cji:�aro�ganc�kim,�za�du�fa�nym,�po�ni�ża�ją�cym�in�nych�i skłon�-
nym�do uża�la�nia�się�nad so�bą,�ży�wią�cym�przy tym�nie�za�chwia�ne�prze�ko�na�nie
o wła�snym�uro�ku�i po�czu�cie,�że�po�siadł�wszel�ką�wie�dzę,�któ�ra�ma�jakieś�zna�-
cze�nie.�Przed koń�cem�ro�ku�natomiast�stał�się�oso�bą,�któ�rą�miał�już�po�zo�-
stać�do śmier�ci:�ty�ra�nem�w peł�nym�i naj�bar�dziej�okrut�nym�zna�cze�niu�te�go
sło�wa,�mor�der�czym�po�two�rem,�ab�sur�dal�nie,�ża�ło�śnie�i prze�raź�li�wie�nie�bez�-
piecz�nym.
Człowiek�ta�ki�jak�Hen�ryk,�któ�rego�wła�sna�py�cha�szczel�nie�od�gra�dza

od resz�ty�świa�ta,�sta�je�się�nie�zdol�ny do od�czu�wa�nia�zdro�wych�emo�cji,�ta�-
kich�jak�wdzięcz�ność.�Z ca�łą�pew�no�ścią�nie�po�tra�fi�rów�nież�przy�znać,�że
po pro�stu�sprzy�ja�mu�szczę�ście.�W prze�ko�na�niu�Hen�ry�ka�je�go�los�jest�toż�-
sa�my�z wo�lą�bo�żą.�Wszyst�ko,�co�do�bre�go�go�spo�ty�ka,�jest�wy�peł�nie�niem
wiel�kie�go�bo�że�go�pla�nu�wo�bec�wszech�świa�ta,�zaś�każ�de�roz�cza�ro�wa�nie�przy�-
pi�sać�moż�na nie�Bo�gu�czy�nie�do�pa�trze�niu�ze�stro�ny�sa�me�go�Hen�ry�ka�(nie�jest
to�moż�li�we,�by�mógł�po�peł�nić�ja�ki�kol�wiek�po�waż�ny�błąd),�lecz�si�le,�któ�ra�jest
po�za nim,�ele�men�to�wi�ko�smicz�nej�kon�struk�cji,�któ�ry�się�ob�lu�zo�wał.�a jed�nak
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tym�wła�śnie�był�Hen�ryk�–�szczę�ścia�rzem,�jed�nym�z naj�więk�szych�w hi�sto�-
rii�ludz�ko�ści.
Znacz�ną�część�swe�go�szczę�ścia�za�wdzię�czał�oj�cu.�W cią�gu�ćwierć�wie�cza,�ja�-

kie�mi�nę�ło�od zwy�cię�stwa�podBo�sworth�do je�go�śmier�ci�w 1509 r.,�Hen�rykVii
umoc�nił�ko�ro�nę�an�giel�ską�i uczy�nił�ją�po�tęż�niej�szą�niż�by�ła�przez�po�ko�le�-
nia.�Za�peł�nił�kró�lew�ski�skar�biec�zło�tem�i oswo�ił�pod�da�nych�z ko�rzy�ścia�mi,
ja�kie�nie�sie�po�kój.�Dziś�jest�po�sta�cią�pe�ry�fe�ryj�ną�i nie�jed�no�znacz�ną,�kró�lem,
o któ�rym�więk�szość�lu�dzi�wie�nie�wie�le�lub�zgo�ła�nic.�Wy�da�je�się,�że�po�dob�-
nie�by�ło�w cza�sach�mu�współ�cze�snych.�Choć�je�go�ży�cie�przed Bo�sworth�ob�-
fi�to�wa�ło�w praw�dzi�we�dra�ma�ty�i nie�jed�no�krot�nie�o�ma�ły�włos�był�od�ka�ta�-
stro�fy,�nie�wie�le�z tych�wy�da�rzeń�by�ło�wy�ni�kiem�je�go�wła�snych�wy�bo�rów.
Wcze�sne�la�ta�ży�cia�spę�dził�głów�nie�na ocze�ki�wa�niu.�na�wet�ro�la,�ja�ką�ode�grał
w wal�ce,�któ�ra�przy�nio�sła�mu�ko�ro�nę,�rów�nie�do�brze�mo�gła�być�udzia�łem�ko�-
go�kol�wiek�in�ne�go.�Hen�ry�ka�za�ata�ko�wa�no,�osła�nia�no�go,�ko�ro�no�wa�no�–�w ko�-
lej�nych�wy�da�rze�niach�wciąż�po�zo�sta�wał�bier�ny.
a jed�nak�uda�ło�się�do�ko�nać�rze�czy�nie�by�wa�łej�i to�osią�gnię�cie�na�le�ży�przy�-

pi�sać�Hen�ry�ko�wi.�Żad�ne�z tych�wy�da�rzeń�nie�do�szło�by�do skut�ku,�gdy�by�już
we�wcze�snej�mło�do�ści�nie�miał�w so�bie�pier�wiast�ka�cze�goś�nie�uchwyt�ne�go.
Trud�no�po upły�wie 500�lat�wy�tłu�ma�czyć�do�kład�nie,�na czym�po�le�gał�ów�fe�-
no�men,�lecz�wia�do�mo,�że�po�zwo�lił�mu�zdo�być�po�par�cie�księ�cia�Bre�ta�nii,�pa�-
nu�ją�ce�go�ro�du�Fran�cji�oraz�jed�ne�go�po dru�gim�star�szych,�bar�dziej�do�świad�-
czo�nych�lu�dzi,�któ�rzy�zbie�gli�z an�glii,�gdy�ry�szard iii zo�stał�kró�lem.�nie
uda�ło�by�mu�się�tak�że�wte�dy,�gdy�by�–�za każ�dym�ra�zem,�gdy�wro�go�wie�zda�-
wa�li�się�za�cie�śniać�wo�kół�nie�go�krąg�–�nie�zna�lazł�w so�bie�od�wa�gi�i spry�tu,�by
ich�prze�chy�trzyć.�Bez�wzglę�du�na to,�jak�bez�barw�ny�mo�że�się�dziś�wy�da�wać
i w ja�kim�stop�niu�współ�cze�śni�mu�kro�ni�ka�rze�nie�zdo�ła�li�uczy�nić�z nie�go�po�-
sta�ci�w peł�ni�trój�wy�mia�ro�wej�–�tym,�co�widoczne�jest�na każ�dym�kro�ku,�jest
je�go�nie�za�chwia�na kom�pe�ten�cja.�Był�opa�no�wa�ny,�in�te�li�gent�ny,�wy�ma�ga�ją�cy,
a przy tym�przy�ja�zny,�do�sko�na�le�po�tra�fią�cy�oce�nić�ry�zy�ko�i ewen�tu�al�ny�zysk�
–�bar�dziej�mo�że�przy�wo�dzić�na myśl�wy�jąt�ko�wej�kla�sy�pre�ze�sa�współ�cze�snej,
wiel�kiej�kor�po�ra�cji�niż�któ�re�goś�z awan�tur�ni�czych�śre�dnio�wiecz�nych�kró�lów
wo�jow�ni�ków.�ni�gdy�nie�tra�cił�pa�no�wa�nia�nad so�bą�i ni�gdy�nie�dał�po so�bie
po�znać,�co�my�śli�bądź�czu�je.
Wy�ko�rzy�stał�jed�ną�wiel�ką�oka�zję,�ja�ką�ze�słał�mu�los,�a na�stęp�nie�resz�tę�ży�-

cia�po�świę�cił�na roz�waż�ne�roz�bu�do�wy�wa�nie�te�go,�co�zy�skał.�gar�dził�woj�sko�wą
sła�wą�i choć�z po�wo�dze�niem�za�bie�gał�o sza�cu�nek�ro�dów�kró�lew�skich�na kon�-
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ty�nen�cie�eu�ro�pej�skim,�to�nie�wy�ka�zy�wał�naj�mniej�szej�ocho�ty,�by�stać�się�wśród
nich�po�sta�cią�szcze�gól�nie�po�tęż�ną.�lecz�na�wet�je�śli�nie�po�zo�sta�wił�śla�du�w świa�-
do�mo�ści�ogó�łu�(bio�gra�fo�wie�nie�szcze�gól�nie�się�nim�in�te�re�so�wa�li,�być�mo�że�dla�-
te�go,�że�ni�gdy�nie�mo�gli�by�mieć�pew�no�ści,�że�go�ro�zu�mie�li),�to�je�go�rzą�dy�i tak
by�ły�nie�zwy�kle�istot�ne.�To�on�zbu�do�wał�sce�nę,�na któ�rej�je�go�syn,�a póź�niej
wnucz�ka�mo�gli�wy�stę�po�wać�przez�nie�mal�ca�łe�stu�le�cie�po je�go�śmier�ci.
Z rze�czy�do�ko�na�nych�przez�Hen�ry�ka�po ob�ję�ciu�tro�nu�naj�bar�dziej�im�po�-

nu�je�to,�że�uda�ło�mu�się�w spo�sób�zde�cy�do�wa�ny�na nim�za�siąść.�By�w peł�ni
po�jąć,�jak�wiel�kim�by�ło�to�wy�czy�nem,�na�le�ży�wró�cić�pa�mię�cią�do ostat�nie�go
stu�le�cia�po�prze�dza�ją�ce�go�bi�twę�pod Bo�sworth�–�owe�go�wie�ku,�któ�ry�wi�dział,
jak�ko�lej�ni�kró�lo�wie�i pre�ten�den�ci�z dy�na�stii�Plan�ta�ge�ne�tów�ście�ra�li�się,�za�bi�-
ja�li�lub�sa�mi�by�li�po�zba�wia�ni�ży�cia.�Hen�ry�ko�wi,�w któ�re�go�ży�łach�pły�nę�ła�nie
wię�cej�niż�kro�pla�kró�lew�skiej�krwi�odzie�dzi�czo�na z nie�pra�wo�wi�tej�li�nii�(któ�-
ra�na�wet�po le�gi�ty�mi�za�cji�by�ła�wy�łą�czo�na z rosz�czeń�do tro�nu),�nie�moż�na
by�ło�da�wać�wiel�kich�szans,�że�utrzy�ma�się�dłu�go�przy wła�dzy�po zdo�by�ciu�ko�-
ro�ny.�on�jed�nak�po�wo�li,�krok�po kro�ku,�w spo�sób�me�to�dycz�ny�i spo�koj�ny�prze�-
ko�nał�an�glię�i świat,�że�jest�praw�dzi�wym,�po�tęż�nym�mo�nar�chą,�któ�re�go�nie
na�le�ży�lek�ce�wa�żyć.�Pra�co�wał�nad tym�z wiel�ką�ostroż�no�ścią,�da�rząc�za�ufa�niem
wy�łącz�nie�swych�naj�star�szych�przy�ja�ciół,�ni�gdy�nie�przy�śpie�sza�jąc�na ty�le,�by
ko�go�kol�wiek�spro�wo�ko�wać,�spo�koj�nie�wy�pa�tru�jąc�oka�zji�do eli�mi�no�wa�nia�ry�-
wa�li�i wy�ko�rzy�stu�jąc�je,�gdy�się�po�ja�wia�ły.
Po śmier�ci�ry�szar�da iii przy ży�ciu�zo�stał�tyl�ko�je�den�pra�wo�wi�ty�mę�ski

po�to�mek�Plan�ta�ge�ne�tów�–�chło�piec�o imie�niu�edward,�hra�bia�War�wick,�sie�-
ro�ta�po star�szym�bra�cie�ry�szar�da�–�Je�rzym,�księ�ciu�Cla�ren�ce,�któ�ry�od daw�-
na wy�ka�zy�wał�skłon�no�ści�sa�mo�bój�cze.�Tuż�po bi�twie�pod Bo�sworth�Hen�ryk
wy�słał�na�miest�ni�ka,�by�od�szu�kał�chłop�ca�i za�mknął�go�w To�wer,�tak�by�nikt,
kto�mógł�by�mieć�na�dzie�ję�na ob�wo�ła�nie�go�kró�lem,�nie�miał�do nie�go�do�stę�-
pu.�na�stęp�nie�umoc�nił�swą�po�zy�cję�w oczach�yor�ki�stów,�wy�peł�nia�jąc�przy�się�-
gę,�któ�rą�zło�żył,�bę�dąc�jesz�cze�na wy�gna�niu�w Bre�ta�nii,�i po�ślu�bił�naj�star�szą
córkę�edwar�da iV, 20-let�nią�księż�nicz�kę�elż�bie�tę.�Dzię�ki�te�mu�mał�żeń�stwu
zneu�tra�li�zo�wał� ar�gu�ment� swo�ich� po�ten�cjal�nych� prze�ciw�ni�ków,� że� ko�ro�-
na praw�nie�na�le�ży�się�po�tom�kom�edwar�da iV.�Zna�czą�ce�jest�jed�nak�to,�że
Hen�ryk�odło�żył�ślub�na wie�le�mie�się�cy�po swej�ko�ro�na�cji.�W ten�spo�sób
ugrun�to�wał�swą�po�zy�cję�ja�ko�kró�la�z wła�snej�mo�cy,�z mo�cy�pod�bo�ju�i swe�go
po�cho�dze�nia,�a nie�z mo�cy�mał�żeń�stwa.�W usta�la�niu�chro�no�lo�gii�był�zresz�tą
rów�nie�prze�bie�gły�jak�w więk�szo�ści�spraw�i swo�je�pa�no�wa�nie�da�to�wał�od dnia
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przed bi�twą�pod Bo�sworth,�aby�każ�de�go,�kto�mu�się�sprze�ci�wiał,�moż�na by�ło
uznać�za zdraj�cę�sta�nu.
Z rzy�mu�Hen�ryk�uzy�skał�pa�pie�ską�de�kla�ra�cję�po�twier�dza�ją�cą,�że�jest�nie

tyl�ko�pra�wo�wi�tym�kró�lem�an�glii,�ale�tak�że�za�pew�nie�nie,�że�każ�dy,�kto�od�mó�-
wi uzna�nia�te�go�fak�tu,�zo�sta�nie�ob�ję�ty�eks�ko�mu�ni�ką.�nie�by�ła�to�je�dy�nie�zwy�-
kła�for�mal�ność:�de�kla�ra�cja�ta�ozna�cza�ła,�że�bi�sku�pi�w kró�le�stwie,�przy ca�łym
swym�bo�gac�twie�i wpły�wach,�nie�mie�li�pod�staw,�by�mu�się�prze�ciw�sta�wić.
na swych�do�rad�ców�i mi�ni�strów�wy�brał�za�ufa�nych�zwo�len�ni�ków�swej�spra�-
wy,�lu�dzi,�z któ�ry�mi�łą�czy�ły�go�nie�bez�piecz�ne�la�ta�spę�dzo�ne�na kon�ty�nen�cie,
i któ�rzy�wal�czy�li�za nie�go�pod Bo�sworth.�Hra�bia�oxford,�od�zy�skaw�szy�zie�-
mie�swych�przod�ków,�zo�stał�ad�mi�ra�łem�an�glii�(w tam�tym�cza�sie�ma�ry�nar�ka
wo�jen�na i woj�ska�lą�do�we�nie�by�ły�uwa�ża�ne�za od�ręb�ne�ka�te�go�rie).�Jan�Mor�-
ton,�za pa�no�wa�nia�edwar�da iV pia�stu�ją�cy�funk�cję�bi�sku�pa�ely,�a pod�czas�rzą�-
dów�ry�szar�da�prze�by�wa�ją�cy�na wy�gna�niu�(to�on�ostrzegł�Hen�ry�ka,�że�ksią�-
żę�Bre�ta�nii�i ry�szard�spi�sku�ją�prze�ciw�nie�mu),�zo�stał�nie�tyl�ko�przy�wró�co�ny
na daw�ne�sta�no�wi�sko,�ale�tak�że�wy�nie�sio�ny�do ran�gi�lor�da�kanc�le�rza,�ar�cy�bi�-
sku�pa�Can�ter�bu�ry�i kar�dy�na�ła.�Mor�ton�oraz�dwaj�in�ni�daw�ni�uchodź�cy,�bi�-
skup�ry�szard�Fox�i re�gi�nald�Bray�(był�oso�bą�świec�ką),�zo�sta�li�głów�ny�mi�ad�-
mi�ni�stra�to�ra�mi�kró�la�na nie�mal 20�lat.�Dzię�ki�nim�Hen�ryk�mógł�ogra�ni�czyć
swą�za�leż�ność�od szlach�ty�i ko�niecz�ność�dzie�le�nia�się�z nią�wła�dzą.
Wy�raź�nie�sła�bym�punk�tem�w pierw�szych�la�tach�je�go�rzą�dów�był�zde�cy�do�-

wa�ny�opór�nie�któ�rych�pod�wład�nych�przed za�ak�cep�to�wa�niem�fak�tu,�iż�czło�-
wiek�zni�kąd�mógł�zo�stać�kró�lem.�Wy�nik�nę�ły�stąd�dwie�naj�bar�dziej�gro�te�sko�-
we�re�be�lie�w hi�sto�rii�an�glii.�Za�le�d�wie�dwa�la�ta�po wy�da�rze�niach�pod Bo�sworth
pe�wien�mło�dzie�niec�ni�skie�go�uro�dze�nia�i nie�jed�no�znacz�ne�go�po�cho�dze�nia
o na�zwi�sku�lam�bert�sim�nel�(mógł�być�sy�nem�cie�śli�i po�cho�dzić�z oxfor�du,
lecz�je�go�pro�we�nien�cja�bu�dzi�wąt�pli�wo�ści)�zo�stał�przed�sta�wio�ny�ja�ko�edward,
hra�bia�War�wick�–�któ�re�mu�rze�ko�mo�na�le�ży�się�kró�lew�ska�ko�ro�na.�sim�ne�lem
po�słu�żył�się�Jan�de�la�Po�le,�hra�bia�lin�coln,�kró�lew�ski�sio�strze�niec,�któ�re�go�ry�-
szard iii wy�zna�czył�na swe�go�na�stęp�cę�po śmier�ci�je�go�wła�sne�go�sy�na�i któ�ry
wal�czył�po stro�nie�ry�szar�da�pod Bo�sworth.�lin�coln,�po�dob�nie�jak�War�wick,
po bi�twie�zo�stał�uwię�zio�ny,�lecz�Hen�ryk�wkrót�ce�po�tem�przy�wró�cił�mu�wol�-
ność�i zwró�cił�część�oj�co�wi�zny.�Zde�gu�sto�wa�ny�i nie�wdzięcz�ny�hra�bia�wy�je�chał
z kra�ju,�zna�lazł�wspar�cie�w ir�lan�dii�i kon�ty�nen�tal�nej�eu�ro�pie�(gdzie�sim�nel
zo�stał�na�wet�ko�ro�no�wa�ny�ja�ko�król�edward�Vi)�i na�je�chał�an�glię�w imie�niu
sa�mo�zwań�ca.�spo�tkaw�szy�się�z woj�ska�mi�Hen�ry�ka�pod sto�ke�(16�czerw�ca
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1487�r.)�w not�tin�gham�shi�re�zo�stał�po�ko�na�ny�i za�bi�ty.�sim�ne�la,�któ�ry�był�tyl�-
ko�ko�złem�ofiar�nym,�poj�ma�no,�lecz�unik�nął�ka�ry.�By�ła�to�bo�daj�naj�bar�dziej
zdu�mie�wa�ją�ca�z ży�cio�wych�de�cy�zji�Hen�ry�ka�–�za�pew�nił�on�chło�pa�ko�wi�pra�cę
w kró�lew�skiej�kuch�ni,�a następnie�nie�do�szły�król�awan�so�wał�na so�kol�ni�ka.
na po�cząt�ku�lat 90. XV w.�po�ja�wił�się�ko�lej�ny�fał�szy�wy�Plan�ta�ge�net:�pe�-

wien�mło�dy�Fran�cuz�o na�zwi�sku�Per�kin�War�beck,�przy�stoj�ny�słu�żą�cy�kup�ca
han�dlu�ją�ce�go�je�dwa�biem,�wy�bra�ny�przez�nie�za�do�wo�lo�nych�yor�ki�stów,�by�wcie�-
lić�się�w po�stać�sy�na edwar�da iV,�ry�szar�da,�księ�cia�Yor�ku,�młod�sze�go�z dwóch
ksią�żąt,�któ�rzy�przepadli�za mu�ra�mi�To�wer.�Tym�ra�zem�za�gro�że�nie�by�ło�po�-
waż�niej�sze�i trwa�ło�la�ta�mi.�War�beck,�po�dob�nie�jak�sim�nel,�zdo�był�spo�re�po�-
par�cie�w ir�lan�dii,�któ�ra�tra�dy�cyj�nie�już�by�ła�za�rze�wiem�bun�tów�wznie�ca�nych
przez�yor�ki�stów.�Za kró�la�uzna�li�go�Ja�kub iV (któ�ry�od�dał�mu�za żo�nę�pew�ną
wy�so�ko�uro�dzo�ną�pan�nę),�ka�rol Viii (któ�ry�te�raz�ry�wa�li�zo�wał�z Hen�ry�kiem
Tu�do�rem,�a nie�pa�trzył�nań�z chło�pię�cym�po�dzi�wem�jak�daw�niej),�Mak�sy�-
mi�lian i Habs�burg,�„król�rzy�mu”�(ty�tuł,�któ�ry�no�si�li�sy�no�wie�i spad�ko�bier�-
cy�świę�te�go�Ce�sar�stwa�rzym�skie�go)�i na�wet�ciot�ka�zmar�łe�go�księ�cia,�Mał�-
go�rza�ta,�roz�go�ry�czo�na sio�stra�edwar�da iV i wdo�wa�po księ�ciu�Bur�gun�dii.
spra�wy�zda�wa�ły�się�wy�my�kać�spod�kon�tro�li,�kie�dy�po�da�tek�na�ło�żo�ny�przez
Hen�ry�ka,�w ce�lu�po�zy�ska�nia�więk�szych�sum�pie�nię�dzy�na dzia�ła�nia�wo�jen�-
ne�na pół�no�cy,�wy�wo�łał�po�wsta�nie�w korn�wa�lii.�Bun�tow�ni�cy�ma�sze�ru�ją�cy
na lon�dyn�za�de�kla�ro�wa�li�swe�po�par�cie�dla�sa�mo�zwań�ca.�Zo�sta�li�po�ko�na�ni
pod Blac�khe�ath�(1497)�–�nie�ca�ły�dzień�mar�szu�odWest�min�steru�–�a po ko�lej�-
nych�nie�po�wo�dze�niach�War�bec�ka�poj�ma�no�i po�wie�szo�no.�W tym�sa�mym�cza�-
sie�uknu�to�spi�sek�prze�ciw�ko�hra�bie�mu�War�wick,�któ�ry�miał�wów�czas 24�la�ta,
z cze�go�po�nad po�ło�wę�spę�dził�w wię�zie�niu.�Choć�w ni�czym�nie�za�wi�nił�i praw�-
do�po�dob�nie�był�opóź�nio�ny�w roz�wo�ju�umy�sło�wym�(być�mo�że�brze�mię�to�no�-
sił�od uro�dze�nia�al�bo�przy�czy�ni�ły�się�do te�go�nie�naj�lep�sze�wa�run�ki,�w ja�kich
do�ra�stał),�je�go�rów�nież�stra�co�no.�W ten�oto�spo�sób�pierw�szy�mord�są�do�wy
w erze�Tu�do�rów�wy�eli�mi�no�wał�ostat�nie�go�Plan�ta�ge�ne�ta.�Był�to�naj�bar�dziej�po�-
nu�ry�epi�zod�z ży�cia�Hen�ry�ka Vii.
W mię�dzy�cza�sie�–�i to�z ko�lei�by�ło�bo�daj�że�naj�wspa�nial�szym�da�rem,�ja�ki

zo�sta�wił�swym�spad�ko�bier�com�–�Hen�ryk Vii zdo�łał�pod�po�rząd�ko�wać�so�bie
szlach�tę.�Ca�ły�okres�je�go�pa�no�wa�nia�był�wy�dłu�żo�nym�w cza�sie�pro�ce�sem�po�-
zba�wia�nia�jej�au�to�no�mii.�naj�pierw�ją�mar�gi�na�li�zo�wał,�przyj�mu�jąc�do swej�ra�-
dy�tych,�wo�bec�któ�rych�był�naj�mniej�nie�uf�ny,�lecz�trzy�ma�jąc�ich�z da�la�od naj�-
wyż�szych�urzę�dów.�Tych�kil�ku�przed�sta�wi�cie�li�szlach�ty,�któ�rzy�ośmie�li�li�się�mu
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sprze�ci�wić,�szcze�gól�nie�je�śli�w ich�ży�łach�pły�nę�ła�kró�lew�ska�krew,�zo�sta�ło�znisz�-
czo�nych.�Po śmier�ci�Ja�na de�la�Po�le�pod sto�ke�Habs�bur�go�wie�w 1506 r.�ode�-
sła�li�do an�glii�je�go�bra�ta�za�ku�te�go�w kaj�da�ny.�Z miej�sca�wtrą�co�no�go�do lo�-
chu.�W mia�rę�upły�wu�cza�su�Hen�ryk�był�w sta�nie�opie�rać�się�co�raz�to�no�wym
przed�sta�wi�cie�lom�szlach�ty,�włącz�nie�z ty�mi�naj�bar�dziej�wpły�wo�wy�mi.�sir�Wil�-
hel�ma�stan�leya,�któ�ry�oca�lił�go�pod Bo�sworth,�ska�za�no�na śmierć,�po tym�jak
zo�stał�uwi�kła�ny�w spra�wę�Per�ki�na War�bec�ka.�Je�go�ma�ją�tek,�wy�star�cza�ją�cy,�by
ge�ne�ro�wać�za�wrot�ną�su�mę 1000�fun�tów�rocz�nie,�prze�ję�ła�ko�ro�na.�Po�zo�sta�li
człon�ko�wie�ro�du�stan�ley�ów,�w tym�przy�bra�ny�oj�ciec�kró�la,�hra�bia�Der�by�(daw�-
niej�lord�To�masz�stan�ley,�wy�nie�sio�ny�do god�no�ści�hra�bie�go�po bi�twie�pod Bo�-
sworth),�mu�sie�li�pła�cić�ogrom�ne�kon�try�bu�cje�ja�ko�gwa�ran�cję�po�słu�szeń�stwa.
Te�go�ro�dza�ju�kau�cje�i zo�bo�wią�za�nia�oka�za�ły�się�być�sku�tecz�nym�spo�so�bem,�by
ukró�cić�za�ku�sy�bar�dziej�po�tęż�nych�pod�wład�nych�ko�ro�ny,�i za pa�no�wa�nia�Hen�-
ry�ka�ob�ło�żo�no�ni�mi�po�nad po�ło�wę�an�giel�skiej�szlach�ty.�na wpół�za�po�mnia�ne
pra�wa�–�głów�nie�sta�tu�ty,�któ�re�szlach�cie�wy�god�nie�by�ło�igno�ro�wać,�gdy�ko�ro�-
na by�ła�sła�ba�–�zo�sta�ły�od�ku�rzo�ne�i uży�te�do fi�nan�so�we�go�oka�le�cze�nia�po�tę�gi
wiel�kich�ro�dów.�Hen�ryk�tak�nie�chęt�nie�powoływał�no�wych�pa�rów,�że�ich�licz�-
ba�zmniej�szy�ła�się�z 55�na po�cząt�ku�je�go�pa�no�wa�nia�do 42�pod ko�niec�rzą�dów.
Wśród 138�osób,�któ�re�zdo�ła�ły�do�się�gnąć�na no�wo�wpro�wa�dzo�ne�prze�pi�sy,
znacz�ny�od�se�tek�sta�no�wi�ła�szlach�ta,�a wy�ni�ka�ją�ce�stąd�kon�fi�ska�ty�ziem�uczy�-
ni�ły�Hen�ry�ka�bo�gat�szym�niż�był�któ�ry�kol�wiek�wcze�śniej�szy�król�an�glii.�Fakt,
że�uda�ło�mu�się�te�go�wszyst�kie�go�do�ko�nać,�nie�wy�wo�łu�jąc�po�wsta�nia�szlach�ty,
do�wo�dzi�nie�tyl�ko�je�go�po�li�tycz�nej�zręcz�no�ści,�ale�tak�że�te�go,�jak�bar�dzo�pa�ro�-
stwo�stra�ci�ło�na zna�cze�niu�(kwe�stia,�któ�ra�oka�że�się�na�zbyt�lek�ce�wa�żo�na,�gdy
rzą�dy�je�go�sy�na wej�dą�w fa�zę�re�wo�lu�cyj�ną).
Hen�ryk�ob�ła�ska�wił�tak�że�ko�ściół.�W stop�niu�nie�mniej�szym�niż�kie�dy�kol�-

wiek�w hi�sto�rii�kró�le�stwa,�a na�wet�czę�ściej,�bi�skup�stwa�przy�zna�wa�no�w ra�mach
na�gro�dy�za służ�bę�ko�ro�nie.�W ten�spo�sób�hie�rar�chię�ko�ściel�ną�zdo�mi�no�wa�li
ad�mi�ni�stra�to�rzy�i po�li�ty�cy�przy�zwy�cza�je�ni�słu�żyć�kró�lo�wi�i świa�do�mi,�że�swą
po�zy�cję�za�wdzię�cza�ją�wła�śnie�je�mu.�Ten�układ�oka�że�się�brze�mien�ny�w skut�-
ki,�gdy�po upły�wie�jed�ne�go�po�ko�le�nia�od śmier�ci�Hen�ry�ka Vii bi�sku�pi�bę�dą
mu�sie�li�wy�brać�mię�dzy�pod�da�niem�się�ko�ro�nie�a obro�ną�swe�go�ko�ścio�ła.�Hen�-
ryk�sta�le�prze�no�sił�bi�sku�pów�z jed�ne�go�bi�skup�stwa�do in�ne�go,�kie�ru�jąc�się�ni�-
czym�in�nym�jak�tyl�ko�wła�sny�mi�ko�rzy�ścia�mi�ma�jąt�ko�wy�mi�–�każ�de�bo�wiem
no�we�mia�no�wa�nie�wy�ma�ga�ło�do�ko�na�nia�znacz�nych�wpłat�na rzecz�ko�ro�ny,
a do te�go�król�przej�mo�wał�do�cho�dy�z opusz�czo�nych�bi�skupstw.�
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Hen�ryk�unik�nął�woj�ny,�mi�mo�że�człon�ko�wie�an�giel�skiej�szlach�ty,�któ�rzy
w znacz�nej�mie�rze�nie�do�strze�ga�li,�iż�kró�lo�wie�Fran�cji�nie�by�li�już�tak�bez�-
bron�ni�jak�kil�ka�po�ko�leń�wstecz,�na�dal�chęt�nie�za�pusz�cza�li�się�na kon�ty�nent,
aby�plą�dro�wać�tam�tej�sze�te�re�ny,�tak�sa�mo�jak�to�czy�ni�li�ich�dziad�ko�wie,�i mo�-
że�na�wet�pró�bo�wa�li�od�zy�skać�zie�mie,�któ�re�zostały�tam�utra�cone.�Tyl�ko�raz
Hen�ryk�mu�siał�ze�swym�woj�skiem�prze�kro�czyć�ka�nał�na po�cząt�ku�lat 90.�i to
głów�nie�po to,�by�za�de�mon�stro�wać�swój�sprze�ciw�wo�bec�za�anek�to�wa�nia�Bre�-
ta�nii�przez�Fran�cję.�Z ra�do�ścią�wró�cił�do do�mu�po upły�wie�nie�wie�le�po�-
nad mie�sią�ca,�gdy�tyl�ko�ka�rol Viii zgo�dził�się�szczo�drze�wy�na�gro�dzić�mu�tę
stra�tę,� i obie�cał,� że� za�prze�sta�nie� pod�bu�rza�nia�Per�ki�na War�bec�ka.�Woj�na,
o czym�Hen�ryk�do�sko�na�le�wie�dział,�wią�za�ła�się�z ry�zy�kiem.�a jesz�cze�gor�sze
w je�go�mnie�ma�niu� by�ło� to,� iż� by�ła� kosz�tow�na.� nie� za�mie�rzał� nic� ro�bić
w związ�ku�z uświę�co�nym�wie�ko�wą�tra�dy�cją�prze�ko�na�niem,�że�kró�lo�wie�an�-
glii�by�li�jed�no�cze�śnie�peł�no�praw�ny�mi�kró�la�mi�Fran�cji�–�prze�ko�na�niem,�któ�re
te�raz�sta�ło�się�je�dy�nie�pu�sto�sło�wiem.�Pod ko�niec�je�go�ży�cia�już�tyl�ko�naj�star�si
lu�dzie�pa�mię�ta�li�o krwa�wych�kon�flik�tach�z prze�szło�ści�czy�po�nie�sio�nych�kosz�-
tach.�Co�do po�zo�sta�łych�sił�na kon�ty�nen�cie�–�żad�na z nich�nie�wi�dzia�ła�naj�-
mniej�szej�ko�rzy�ści�we�wtrą�ca�niu�się�w spra�wy�od�le�głe�go�kró�le�stwa,�któ�re�rów�-
nież�prze�sta�ło�in�ge�ro�wać�w ich�pro�ble�my.
Choć�brzmi�to�przy�gnę�bia�ją�co,�ce�chą�rzą�dów�Hen�ry�ka Vii,�któ�ra�dziś�wy�-

da�je�się�naj�bar�dziej�przez�wszyst�kich�za�pa�mię�ta�ną,�jest�praw�do�po�dob�nie�je�go
re�pu�ta�cja:�oso�by�chci�wej,�skłon�nej�do na�gi�na�nia�pra�wa�na wszyst�kie�moż�li�we
spo�so�by,�by�le�tyl�ko�ode�brać�naj�bo�gat�szym�ze�swych�pod�da�nych�jak�naj�wię�cej
z ich�ma�jąt�ku.�opi�nia�ta�jest�nie�do koń�ca�słuszna.�Hen�ry�ka�z ca�łą�pew�no�ścią
nie�cha�rak�te�ry�zo�wa�ło�zwy�kłe�skąp�stwo�–�prze�ciw�nie,�od�da�wał�się�ha�zar�do�wi,
prze�gry�wa�jąc�bez�tro�sko�cał�kiem�spo�re�su�my,�i nie�szczę�dził�pie�nię�dzy,�by�za�-
im�po�no�wać�za�rów�no�swo�im�pod�wład�nym,�jak�i cu�dzo�ziem�com.�Do te�go�peł�-
ny�skar�biec�był�nie�wąt�pli�wie�naj�lep�szym�za�bez�pie�cze�niem�w cza�sach,�gdy�ko�-
ro�na na�dal�nie�dys�po�no�wa�ła�sta�łą�ar�mią,�a sta�ra�prak�ty�ka,�aby�w ra�zie�po�trze�by
po�le�gać na woj�sku�za�pew�nia�nym�przez�szlach�tę,�zo�sta�ła�po�waż�nie�wy�pa�czo�-
na.�Mi�mo�to�spo�so�by,�do ja�kich�ucie�kał�się�Hen�ryk,�aby�zwięk�szyć�swo�je�do�-
chody,�oraz�opinia�człowieka�ponurego�i osamotnionego,�jaka�przylgnęła
do nie�go�po śmier�ci�je�go�żo�ny�i wie�lu�z je�go�dzie�ci,�uczy�ni�ły�go�tak�nie�lu�bia�-
nym,�że�wiadomość�o jego�zgonie�przyjęto�raczej�z wdzięcznością�aniżeli
z ża�lem.�Do te�go�cza�su�uda�ło�mu�się�zgro�ma�dzić�ta�ki�ma�ją�tek�w zło�tej�za�-
sta�wie�i klej�no�tach�–�z ca�łą�pew�no�ścią�nie�mniej�niż�ćwierć�mi�lio�na fun�tów,
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a moż�li�we,�że�dwu�- lub�na�wet�czte�ro�krot�nie�wię�cej�–�że�je�go�spad�ko�bier�ca
mógł�wy�da�wać�ty�le,�ile�tyl�ko�ze�chciał,�nie�za�przą�ta�jąc�so�bie�gło�wy�kon�se�kwen�-
cja�mi�ta�kie�go�po�stę�po�wa�nia.
spa�dek�po�pu�lar�no�ści�Hen�ry�ka�w ostat�nich�la�tach�je�go�pa�no�wa�nia�był�po�-

że�gnal�nym�wiel�kim�da�rem�dla�je�go�sy�na.�Pod ko�niec�ży�cia,�niczym�swo�isty�zły
omen,�Hen�ryk Vii stał�się�naj�wy�raź�niej�nie�tyl�ko�skąp�cem,�ale�za�ra�zem�kimś
po�dob�nym�do ty�ra�na –�po�sęp�nym�wład�cą�ule�głe�go�kró�le�stwa.�W ostat�nim�sta�-
dium�cho�ro�by�miał�po�dob�no�wy�ra�zić�skru�chę,�przy�się�ga�jąc,�że�je�śli�wy�zdro�-
wie�je,�je�go�pod�da�ni�zo�ba�czą�w nim�czło�wie�ka�od�mie�nio�ne�go.�nie�da�ne�mu
jed�nak�by�ło�wró�cić�do zdro�wia.�gdy�umie�rał,�miał�za�le�d�wie 52�la�ta,�lecz�wy�-
da�wał�się�bar�dzo�sta�ry.�an�glia�rze�czy�wi�ście�zo�ba�czy�ła�no�we�go�czło�wie�ka,�lecz
nie�był�to�ozdro�wia�ły�Hen�rykVii.�Był�nim�je�go�syn�–�imien�nik�i spad�ko�bier�-
ca��–�olśnie�wa�ją�cy�młodzieniec,�któ�re�go�wstąpienie�na tron�by�ło�ni�czym�świt
no�wej�ery.�ob�ję�cie�tro�nu�przez�sie�dem�na�sto�let�nie�go�Hen�ry�kaViii by�ło�pierw�-
szym�od nie�mal 90�lat�przez�ni�ko�go�nie�za�kwe�stio�no�wa�nym�prze�ję�ciem�wła�-
dzy�w an�glii�–�co�już�sa�mo�w so�bie�sta�no�wi�ło�świa�dec�two,�jak�wie�le�uda�ło�się
osią�gnąć�zmar�łe�mu�kró�lo�wi.�na�stęp�ca�zo�stał�po�wi�ta�ny�ra�do�snym�wi�wa�to�wa�-
niem,�któ�re�je�go�sa�me�go�na�peł�ni�ło�ra�do�ścią.
Był�to�naj�lep�szy�czas�na spra�wo�wa�nie�wła�dzy�kró�lew�skiej.�Po�ja�wie�nie�się

ar�ty�le�rii�spra�wi�ło,�że�ciem�ne�i zim�ne�śre�dnio�wiecz�ne�for�te�ce,�któ�re�do�tąd�nie�-
prze�rwa�nie�sta�no�wi�ły�nie�zbęd�ny�ele�ment�obron�ny,�prze�sta�ły�peł�nić�swą�funk�-
cję�i tym�sa�mym�wy�szły�z użyt�ku.�Jed�no�cze�śnie�no�we�wiel�kie�dzia�ła,�jak�kol�-
wiek�pry�mi�tyw�ne�w swej�bu�do�wie�i rów�nie�trud�ne�do prze�miesz�cza�nia�co
nie�bez�piecz�ne�w ob�słu�dze,�da�wa�ły�rzą�do�wi�cen�tral�ne�mu�nie�spo�ty�ka�ną�do�-
tąd�prze�wa�gę�nad każ�dym,�kto�od�wa�żył�się�sprze�ci�wić:�bun�tow�ni�cy�mo�gli
bo�wiem�po�sia�dać�mie�cze�i ko�pie,�a na�wet�ręcz�ną�broń�pal�ną,�lecz�ma�ło�praw�-
do�po�dob�ne,�aby�by�li�w sta�nie�ku�pić�bądź�zbu�do�wać�wy�star�cza�ją�co�wie�le�ar�-
mat.�sta�re�zam�ki�prze�bu�do�wa�no�al�bo�po�rzu�co�no�na rzecz�re�zy�den�cji�kró�lew�-
skich�no�we�go�ty�pu�–�ta�kich,�któ�rych�głów�nym�ce�lem�nie�by�ła�już�obro�na,�ale
epa�to�wa�nie�bo�gac�twem�i za�pew�nie�nie�wy�go�dy.�Dzię�ki�licz�nym�oknom�by�ły
ja�sne�i gwa�ran�to�wa�ły�pa�nu�ją�cym�w eu�ro�pie�ro�dom�więk�szy�sto�pień�luk�su�su
niż�moż�na so�bie�by�ło�wy�obra�zić�za�le�d�wie�kil�ka�po�ko�leń�wstecz.�W ca�łej�eu�-
ro�pie�zaś�nie�wie�le�by�ło�bar�dziej� im�po�nu�ją�cych�przy�kła�dów�no�we�go�sty�lu
od ogrom�ne�go,�bo�ga�to�zdo�bio�ne�go�pa�ła�cu�Hen�ry�ka Vii w rich�mond.�Ów
no�wy�styl�ży�cia�wśród�warstw�rzą�dzą�cych�był�wi�docz�ny�na�wet�na kor�tach�te�-
ni�so�wych�w rich�mond.
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Hen�ryk Viii miał�szczę�ście�nie�tyl�ko�ob�jąć�bez�piecz�ny�tron�i odzie�dzi�czyć
ma�ją�tek,�ja�ki�się�z nim�wią�zał.�na�tu�ra�ob�da�rzy�ła�go�bły�sko�tli�wym�umy�słem
i nie�mal 190-cen�ty�me�tro�wą�po�stu�rą,�był�męż�czy�zną�sil�nym�i pro�por�cjo�nal�-
nym:�sze�ro�kie�ra�mio�na scho�dzi�ły�w dół�ku�ta�lii,�któ�ra�we�wcze�snym�wie�ku
mę�skim�mie�rzy�ła�tyl�ko 80 cm.�nie�po�ską�pi�ła�mu�też�wy�ra�zi�stej�uro�dy�(choć
oczy�miał�ma�łe,�a nie�wiel�kie�wy�dę�te�ustecz�ka�wy�glą�da�ły�ni�czym�pą�ki�ró�ży)
i wy�jąt�ko�we�go�zdro�wia.�Był�trze�cim�z czwor�ga�dzie�ci�kró�la�Hen�ry�ka Vii,�któ�-
re�prze�ży�ło�dzie�ciń�stwo.�Je�go�je�dy�ny�star�szy�brat,�ar�tur,�ksią�żę�Wa�lii,�od�zna�-
czał�się�mi�zer�ną�bu�do�wą�i zmarł�naj�praw�do�po�dob�niej�przed osią�gnię�ciem�doj�-
rza�ło�ści�płcio�wej�w wie�ku�lat 15.�ro�dzi�ce�Hen�ry�ka�i je�go�apo�dyk�tycz�na bab�ka
od stro�ny�oj�ca,�Mał�go�rza�ta�Be�au�fort,�do�pil�no�wa�li,�aby�ode�brał�do�sko�na�łe�wy�-
kształ�ce�nie�–�w mło�dym�wie�ku�po�tra�fił�swo�bod�nie�kon�wer�so�wać�po ła�ci�nie
i fran�cu�sku�–�oraz�na�uczy�li�go,�jak�być�wier�nym�sy�nem�świę�tej�Mat�ki�ko�-
ścio�ła.�nikt�ni�gdy�nie�ob�cią�żał�go�obo�wiąz�ka�mi�czy�od�po�wie�dzial�no�ścią.�Przez
pierw�szych�dzie�sięć�lat�ży�cia�ja�ko�młod�szy�syn�po�zo�sta�wał�wol�ny�od na�ci�-
sków�i ocze�ki�wań�ty�po�wych�dla�dzie�dzi�ców�przy�go�to�wy�wa�nych�do ob�ję�cia
rzą�dów.�Póź�niej,�w cią�gu�sied�miu�lat,�ja�kie�dzie�li�ła�śmierć�je�go�bra�ta�od śmier�-
ci�oj�ca,�był�je�dy�nym�ży�ją�cym�sy�nem�kró�lew�skim,�a�tym�samym�zbyt�cen�nym,
by�moż�na go�na�ra�żać�na ja�kie�kol�wiek�ry�zy�ko.�Wy�cho�wy�wa�no�go�w nie�mal�że
za�kon�nym� od�osob�nie�niu,� su�ro�wo� strze�żo�no� nie� tyl�ko� przed roz�licz�ny�mi
śmier�tel�ny�mi�cho�ro�ba�mi�tam�tych�cza�sów,�ale�na�wet�przed na�pię�cia�mi,�któ�-
rych�mógł�by�do�znać,�gdy�by�z peł�ną�od�po�wie�dzial�no�ścią�zo�stał�wpro�wa�dzo�ny
w taj�ni�ki�za�rzą�dza�nia.�Je�go�mat�ka�umar�ła,�gdy�miał 11�lat,�a je�go�kon�tak�ty
z oj�cem�nie�by�ły�ani�czę�ste,�ani�szcze�gól�nie�przy�jem�ne.�
Tak�po�zba�wio�ne�ra�do�ści�i ogra�ni�czo�ne�ży�cie�mu�sia�ło�być�dość�fru�stru�ją�ce,

zwa�żyw�szy�na ży�wot�ność�mło�de�go�księ�cia�Hen�ry�ka�i je�go�za�mi�ło�wa�nie�do roz�-
ry�wek.�gdy�obej�mo�wał�tron�–�w jed�nej�chwi�li�nie�tyl�ko�zy�sku�jąc�wol�ność,�ale
i wła�dzę�nad kró�le�stwem�–�nie�miał�żad�ne�go�przy�go�to�wa�nia�ani�do�świad�cze�-
nia,�a do sa�mych�rzą�dów�nie�pod�cho�dził�z pa�sją,�na pierw�szym�pla�nie�sta�wia�-
jąc�przede�wszyst�kim�do�brą�za�ba�wę.�uwol�nił�się�od ce�li�ba�tu,�nie�mal�że�od ra�-
zu�wcho�dząc�w zwią�zek�mał�żeń�ski,�jesz�cze�przed swą�ko�ro�na�cją.�Ten�nie�co
za�ska�ku�ją�cy�po�śpiech�był�moż�li�wy,�po�nie�waż�Hen�ryk�miał�na oku�pan�nę�nie
tyl�ko�ład�ną�i oby�tą,�ale�za�ra�zem�nie�wąt�pli�wie�od�po�wied�nią�–�wdo�wę�po swym
zmarłym�bra�cie�–�ka�ta�rzy�nę,�cór�kę�po�tęż�ne�go�hisz�pań�skie�go�kró�la�Fer�dy�-
nan�da�ara�goń�skie�go.�Hen�ryk�i ka�ta�rzy�na wzię�li�ci�chy�ślub�w ko�ście�le�bra�ci
Fran�cisz�ka�nów�w gre�en�wich 11�czerw�ca 1509 r.,�za�le�d�wie 50�dni�po śmier�ci�
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sta re go kró la. 13 dni póź niej przy bra ni w dia men ty i in ne dro go cen ne ka mie -
nie zo sta li na masz cze ni na kró la i kró lo wą an glii pod czas pom pa tycz nej uro -
czy sto ści w opac twie West min ster. Od te go cza su dwór kró lew ski z miej sca
prze sy co ne go po nu rym zgorzk nie niem, ja kim był w ostat nich la tach pa no wa -
nia Hen ry ka Vii, zmie nił się w tęt nią cą ży ciem sce nę mu zycz ną i ta necz ną,
w roz brzmie wa ją ce śmie chem miej sce gier i za baw.

W cen trum ży cia dwor skie go znaj do wa ła się kró lew ska pa ra. mło dy król
był cał ko wi cie za du rzo ny w swo jej żo nie – rów nie in te li gent nej i wy kształ -
co nej jak on, a do te go bar dziej od nie go doj rza łej i bo gat szej w do świad cze -
nia ży cio we, w tym zwią za ne nie od łącz nie z eg zy sten cją na dwo rze kró lew -
skim. dla Ka ta rzy ny – w więk szym stop niu niż dla Hen ry ka – to no we ży cie
by ło ni czym pre zent od lo su, ra tu nek ty leż nie spo dzie wa ny, co upra gnio ny.
Ona sa ma, za pew ne bar dziej niż inne ko biety, po tra fi ła w peł ni z nie go sko -
rzy stać. Jej zmar ła mat ka, zna ko mi ta kró lo wa -wo jow nicz ka iza be la Ka sty lij -
ska, nie mal od ko ły ski wy cho wy wa ła ją na ide al ną, czy li in te li gent ną, wspie -
ra ją cą i ule głą żo nę dla kró la rów nie wiel kie go jak jej oj ciec, Fer dy nand ara -
goń ski. Tym cza sem, gdy wy sła no ją do an glii, oka za ło się, że cze ka ją ślub
z chłop cem, któ ry nie po tra fił skon su mo wać ich związ ku, a w każ dym ra zie te -
go nie uczy nił, szyb kie wdo wień stwo i la ta złe go trak to wa nia ze stro ny co raz
bar dziej zgorzk nia łe go te ścia. Gdy ge hen na ta do bie gła koń ca, ku zdu mie niu
wszyst kich no wy król, któ ry był od niej o sześć lat młod szy, nie spo dzie wa nie
po sta no wił wy peł nić daw ną, już nie co za po mnia ną obiet ni cę sta re go kró la, bio -
rąc ją so bie za żo nę. W mia rę jak Hen ryk Viii gro ma dził wo kół sie bie świtę
pełnych życia i skorych do zabawy dworzan, Katarzyna przybrała rolę ko goś
wię cej niż ko chan ki i part ner ki. sta ła się swo istym ty pem po błaż li wej mat ki,
w któ rej oczach Hen ryk mógł za wsze zna leźć po twier dze nie wszyst kie go, w co
o so bie sa mym chciał wie rzyć, oraz życz li wą ak cep ta cję dla każ de go swo je go
ak tu sa mo po bła ża nia. 

By ło jed nak  jesz cze kró le stwo, któ rym na le ża ło wła dać, i rząd, któ re mu trze -
ba by ło prze wo dzić. W cią gu dwóch i pół de ka dy rzą dów Hen ry ka Vii
an glia przy zwy cza iła się do bar dzo oso bi ste go sty lu za rzą dza nia, w któ rym
dwór kró lew ski bez po śred nio kon tro lo wał wszyst ko, co mia ło re al ne zna cze -
nie, i nic waż ne go nie mo gło się od być bez wie dzy kró la. Ta ki sys tem oczy wi -
ście zu peł nie się nie spraw dzał pod zwierzch nic twem no we go monarchy, któ -
ry nie miał za mia ru ugi nać się pod cię ża rem przy krych obo wiąz ków co dzien nej
administracji. z wyjątkiem kwestii, które w ten czy inny sposób interesowały
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