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Dla He len Le ny gon, 
a tak że świę tej pa mię ci Ma ry Yates
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By ko bie ta mia ła rzą dzić, wy no sić się po nad męż czyzn w pań stwie czy
ja kim kol wiek kró le stwie, na ro dzie i mie ście jest czymś wstręt nym w na -
tu rze; to znie wa ga dla Bo ga, rzecz naj bar dziej nie mi ła Je go wo li i wbrew
Jego przy ka za niom; wresz cie, ozna cza od wró ce nie wła ści we go po rząd -
ku, wszel kiej słusz no ści i spra wie dli wo ści.

John Knox, The First Blast of the Trum pet Aga inst 
the Mon stro us Re gi ment of Wo men, 1558

(Pierw szy alarm prze ciw po twor ne mu wła da niu ko biet)
[tyt. pol ski za: N. Da vies, Wy spy, 

tłum. E. Ta ba kow ska] 

Wiem, że mam cia ło sła bej i wą tłej ko bie ty, lecz mam też ser ce i żo łą -
dek kró la, i to kró la An glii.

Kró lo wa Elż bie ta I, 1588
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1

6 lip ca 1553 ro ku:
król nie ży je

hłopiecleżącyw łóżkumiałzaledwie 15lat.Jeszczedo nie-
dawna uważanogoza przystojnego,leczterazjegotwarzby-
łaopuchniętai oszpecona przezchorobęorazkuracjezaleco-

neprzezmedykóww nadzieina złagodzeniejegodolegliwości.Jednak
byłojużjasne,żeichpróbyposzłyna marne.Zapadnięteoczynabiegły
krwią,zsiniałąskórę,niegdyśjasnąi nieskazitelną,pokrywałyplamy
i wrzody.Straszliweatakikaszlui pluciekrwią,męczącegonieprzerwa-
nieod miesięcy,nagleustały,i terazkażdypłytkiwdechstałsiędlanie-
gowysiłkiem.Nielicznekosmykijasnychwłosów,wciążpokrywających
wyłysiałyczerep,byłyspocone,a spuchniętei pozbawionepaznokcipal-
ce,kurczowościskającedelikatną,lnianąpościel,przypominałyraczej
kikutyprzeżartegangreną.Edward VI,z BożejŁaskikrólAnglii,Francji
i Irlandii,ObrońcaWiaryi przywódcaKościołaanglikańskiego,umierał.

ByłnajmłodszymdzieckiemHenrykaVIII,nadzwyczajcharyzmatycz-
negowładcy,któregoobsesyjna chęćposiadaniamęskiegonastępcytro-
nuradykalniezmieniłareligijnyi politycznycharakterkrólestwa.Z dzie-
sięciorgastarszegorodzeństwamłodzieńcasiedmiorozmarłow łonie
matkilubw niemowlęctwie.Jedenz braci,HenrykFitzroy–bękart,któ-
ryotrzymałtytułksięciaRichmondi SomersetorazhrabiegoNottingham,
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i któregojakosześciolatkakochającyojciecmianowałlordemadmira-
łemi przewodniczącymRadyPółnocy–dożyłzaledwiesiedemnastulat
i umarłna zapaleniepłucrokprzed narodzinamiEdwarda.

Przyjściena światdwuprzyrodnichsióstr–bladeji pobożnejMarii
orazciemnookieji bystrejElżbiety–uczciłyokazałebiesiady,bicie
w dzwonyi palenieognisk,czyliuroczystościgodnedziedziczektronu.
JednakgdyMariamiałasiedemnaścielat,a Elżbietabyłazaledwiedwu-
letniądziewczynką,obieuznanoza bękarty.Powodemtegobyłfakt,że
Henryk,ichojciec,wyrzekłsięichmatek,uznając,żeniesąonejegopra-
wowitymiżonami.

Dlategoteż,gdywczesnymrankiem12października 1537rokuna świat
przyszedłEdward,fetowanonietylkonarodzinykrólewskiegosyna,ale
i jedynegopotomkaHenryka,któregopochodzenianiktniekwestiono-
wał.Autorzypamfletównazywaligo„SkarbemAnglii”,a Henryknie
szczędziłstarań,abyzapewnićswemu„najcenniejszemuklejnotowi”na-
leżytąopiekę.Nimchłopiecskończyłpółtoraroku,otrzymałwłasnydwór
z szambelanem,wiceszambelanem,zarządcąi skarbnikiem,a takżeoso-
bistąguwernantką,piastunkąi czteremasłużkami,którychzadaniemby-
łokołysaniekrólewskiegopotomkaw kołysce.Wszyscysłużącymusieli
przestrzegaćsurowychzasad,dotyczącychhigienyi bezpieczeństwapod-
opiecznego.JaneSeymour,trzeciażonaHenryka,obecna podczaschrzcin
odbywającychsiętrzydnipo narodzinachsynka,zmarładwatygodnie
później,zatemkrólniemógłzapewnićmalcowimatczynejopieki.Osta-
teczniejednaknamiastkęmacierzyńskiegouczuciadałamumacocha,
którejmądrośći dobroćporuszałynajczulszestrunychłopięcejduszy.
Katarzyna Parr,szóstażona króla,byłakobietąbystrą,energicznąi ser-
decznąi szybkozaprzyjaźniłasięz trójkąpasierbówkrólewskiejkrwi.
Do ladyMariizbliżyłasięjużwcześniej,gdysłużyłana dworzejakojej
dwórka.Za sprawąmacochydziewięcioletniaElżbietai pięcioletni
Edwardmielizaznaćmatczynegociepła,jakiegowcześniejniedoświad-
czyli,dziękiczemuterazzaczęlisięszybkorozwijaći zasmakowalina-
miastkiżyciarodzinnego.Do tej,którazajmowała„poczesnemiejscew je-
gosercu”,Edwardzwracałsię„Matercarissima”(najdroższamatka).

Leczw styczniu 1547rokuHenryk VIII –otyłyi rozdęty,wręczgni-
jącyza życia–umarł.Edward,któryzostałkrólemw wiekudziewięciu

22 Początki
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lat,niemógłliczyćna dalszewsparcieukochanejmacochy.Straciłdo niej
zaufanie,gdyzaledwiepo czterechmiesiącachod śmiercimężapo-
śpieszniewyszłaza wujaEdwarda,przystojnegoThomasaSeymoura.
Zmarłaniecoponad rokpóźniej,po urodzeniujedynegodziecka,cór-
kiMary,którazresztąniewielejąprzeżyła.Młodykrólwidział,jakroz-
padasięjegorodzina.Półrokupo śmierciżonynierozważnyi nadmier-
nieambitnyThomasSeymourwplątałsięw spisek,którydoprowadził
do jegoupadku.Uznanogowinnymzdradyi straconow marcu 1549
rokuz rozkazuradyregencyjnej,na którejczelestałjegorodzonybrat,
książęSomerset.Po upływiekolejnychsiedmiumiesięcyrównieżSo-
mersetzostałpozbawionywładzy,a w styczniu 1552rokuściętyna To-
werHill.

Na przestrzenipięciulatEdwardutraciłojca,macochęi dwóchwu-
jów.Miałwprawdziesiostryprzyrodnie,jednakrelacjez nimitrudno
określićmianemłatwychi szczerych.Zestarsząo 21latMariąłączyło
goczułeprzywiązanie,któreprzerodziłosięw niechęćz uwagina róż-
nicew przekonaniachreligijnychorazza sprawązawiłychplanówma-
trymonialnychichojca.W 1527rokuHenrykpostanowiłostatecznie
unieważnićmałżeństwozmatkąMarii,KatarzynąAragońską.Wowym
czasiepapieżzabarykadowałsięw ZamkuŚwiętegoAnioła,obleganym
przezarmięsiostrzeńcaKatarzyny,cesarzaŚwiętegoCesarstwaRzym-
skiego,Karola VHabsburga,i niechciałudzielićHenrykowitakprzezeń
pożądanegopozwoleniana rozwód.W tejsytuacjiHenrykuznał,żesko-
ropapieżniechcepoprzećdecyzjipodjętejw zgodziez królewskimsu-
mieniem,oznaczatotylkojedno–amianowicie,żeBógniewspierajuż
papieskiegoautorytetu.Głębokoprzekonanyo tym,żeStwórcaodma-
wiamusyna i dziedzicaz powoduhańbiącegoKatarzynęzwiązkuz Ar-
turem,i mającnadzieję,żepobłogosławijegomałżeństwoz AnnąBo-
leyn,HenrykVIII zerwałstosunkiz Rzymemi ogłosiłsięprzywódcąKo-
ścioławAnglii.

Dlakrólabyłatoraczejkwestiajurysdykcjianiżelidoktryny.W kate-
goriachpodstawowychprawdwiaryHenrykdo końcażyciapozostałka-
tolikiem.Jednakże,biorącpod uwagęnarastającyruchprotestanckiwEu-
ropie,niemożliwościąokazałosięutrzymanienowegoKościołaangli-
kańskiegojakojeszczejednejformykatolicyzmu,nieuznającejwładzy
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papieża.TylkonielicznipoddaniHenryka,podzielającyjegokonser-
watywnepoglądyw sferzedoktryny,z takąsamąłatwościąjakkrólpo-
trafiliodrzucićwładzęduchowąbiskupaRzymu.Najgorętszymizwo-
lennikamimonarchyjakogłowynowegoKościołaokazalisięci,którzy
najgłośniejdomagalisięzmianw obrębiereligii. I taksięzłożyło,że
edukacjęEdwardapowierzonosympatykomprotestantyzmu.Henryk,
rzeczjasna,spodziewałsię,żebędąprzestrzegaćzasadstworzonejprzez
niegoosobliwejmieszankiteologicznej,a tymczasemwywarlioniza-
sadniczywpływna chłopca,którypóźniejmiałokreślićpapieżamia-
nem„wcielonegosyna szatana,złegoczłowieka,antychrystai odraża-
jącegotyrana”.Marianatomiasturodziłasięo jednopokoleniewcze-
śnieji zostaławychowana w czasach,gdyojciecwciążjeszczebronił
wiarykatolickiejprzed atakamiodszczepieńcaMarcina Lutra.Przyję-
taprzezbratanowareligiabyładlaniejprzekleństwem,gdyżobrona ho-
norumatkii prawowitościwłasnegopochodzenianierozerwalniewią-
załasięz uznaniemwładzypapieskiej.Od 1550rokuwzajemna niechęć
międzyrodzeństwemnarastała,zwłaszczagdyMariazaczęładomagać
siępozwoleniana odprawianiemszyw katolickimobrządkuna swym
dworze,jawnierzucającwyzwaniezakazomwydanymprzezprote-
stanckirządEdwarda.

MiędzyEdwardemi Elżbietąniebyłostarćo podłożureligijnym.Elż-
bietastanowiłauosobieniezasadreformacjiwprowadzonejprzezHen-
ryka–Anna Boleynurodziłająw okresie,gdyHenrykużyłjużwszel-
kichwpływów,abyKościół,na któregoczeleosobiściestanął,udzielił
muzgodyna rozwód,którejodmówiłpapież.Podobniejakprzywiąza-
nieMariido Kościołakatolickiegostanowiłonieodłącznączęśćjejdzie-
dzictwa,takspuściznąElżbietybyłojegoodrzucenie. Ipodobniejak
Edward,zapoznałasięz „nowyminaukami”w czasiewieloletniejedu-
kacjiw duchuhumanistycznymorazza sprawąewangelickichwpły-
wów,jakiedominowaływ ożywionejatmosferzedworuKatarzynyParr.
Dlategoteżdostosowaniesiędo zasadreformyprotestanckiej,narzu-
conejprzezministrówEdwarda,niestanowiłodlaniejżadnegoproble-
mui nierodziłokonfliktusumienia.Zgodniez zaleceniamireformato-
równastoletniaksiężniczkaubierałasięskromniei z prostotą,a Edward
nazywałją„swąsłodkąsiostrąTemperance”(„Powściągliwość”).Bar-

24 Początki
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dziejcyniczniobserwatorzytwierdzili,żeostentacyjna pobożność
i skromnystrójnietylkopomagająElżbiecieuzyskaćdoraźnekorzyści
polityczne,aleteżdoskonalepodkreślająjejmłodywieki uderzającą
urodę,stanowiącwyraźnykontrastz niezbyttwarzowymii ciężkimi
od klejnotówstrojami,w jakichgustowałaMaria,wówczasjużtrzydzie-
stopięcioletnia.

EdwardiMariamielipodobneusposobienie,leczchociażodznaczali
sięgłębokąi dogmatycznąbogobojnością,w kwestiachreligijnychdzie-
liłaichnieprzekraczalna przepaść.Elżbietaniebyłatakąfanatyczką.Po-
za tymodróżniałająod nichwielkainteligencja.Byłaostrożna,pragma-
tyczna i uważna,boleśniebowiemprzekonałasię,żeświatjestniebez-
piecznyi niestały,bozanimjeszczeskończyłatrzylata,rozkazojca
usankcjonowałzabójstwojejmatki.Odkądsięgałapamięcią,jejpozy-
cjai bezpieczeństwobyływ najlepszymraziewątpliwe,a w najgorszym
–wyraźniezagrożone.W konsekwencji,jeślichodzio relacjepolitycz-
neczypoglądyreligijne,nauczyłasiępostępowaćz dyplomatycznąela-
stycznością,dalekąod emocjonalnegodogmatyzmuswojegorodzeń-
stwa.„Dziśzmarłczłowiekwielkiegodowcipui słabegoumysłu”–sko-
mentowała,gdyprzekazanojejwieścio egzekucjiThomasaSeymoura.
Byłatowypowiedźnadzwyczajbłyskotliwai jednocześniezdumiewa-
jącodyplomatyczna,jakna piętnastoletniąpannę,którasamaniepo-
zostałaobojętna na urokiSeymourai z trudemuniknęłaśmiertelnego
niebezpieczeństwa,gdypróbowanojąuwikłaćw jegoskomplikowane
intrygi.

Zatem,mimoostentacyjnejzgodnościpoglądówreligijnych,Edward
i Elżbietawcaleniebylisobiebliscy.W styczniu 1547rokuzbliżyłaich
rozpaczpo śmierciojca,leczchociażwtulalisięw siebiezeszlochem,
w kolejnychlatachwidywalisiębardzorzadko.Niemniej,jeślinawet
młodemukrólowibrakowałona dworzeemocjonalnegoi politycznego
wsparcianajbliższychkrewnych,niemiałotowiększegoznaczenia,sko-
ropewnegodniamiałsięożenići założyćwłasnąrodzinę.W 1543ro-
kujakopięciolatekzostałformalniezaręczonyz siedmiomiesięczną
wówczaskuzynką,MariąStuart,królowąSzkocji.JednakżeSzkociwcale
niecieszylisięz postanowieńowegokontraktumałżeńskiego,którymiał
podporządkowaćichkrajangielskiejwładzy(z tegosamegopowodu

6 liPca 1553 roku: król nie żyje 25

Wilczyce cz. I-II_popr_druk_Layout 1  15-09-11  11:43  Strona 25



Anglikomzależałona jegorealizacji).Nicdziwnego,żemieszkańcySzko-
cjitakbardzoopieralisiękolejnympróbomwymuszeniarealizacjiowe-
gotraktatu,kiedyangielskaarmiapustoszyłaszkockienizinyw czasie
działańwojennych,znanychpod nazwą„brutalnychzalotów”(„rough
wooing”).Ostatecznie,w 1548roku,Mariazostaławywieziona do Pary-
ża,gdziewydanojąza mążza czteroletniegodelfina,abyożywić„stary
sojusz”(„AuldAlliance”)międzySzkocjąi Francją.

PóźniejEdwardowiproponowanorękęsiostrydelfina,Elżbiety.
Wmiędzyczasieznalazłonprzyjaciółi kompanówwśródswoichdwo-
rzan,z którymipobierałnauki.NajbliższymitowarzyszamiEdwarda
byli:HenrySidney,synzarządcyjegodworu;kuzyniSidneya–Henryk
Brandon,młodyksiążęSuffolk,i jegobrat,Karol;a takżeBarnabyFitz-
patrick,syni dziedziczubożałegoirlandzkiegobarona.Chociażw 1551
rokuFitzpatrickawysłanodo Francji,gdziejakodworzanini żołnierz
miałpobieraćdalszenauki,Edwardz „najdroższymi ukochanymprzy-
jacielem”wymieniałpoufałelisty.Korespondencjatrwałapomimote-
go,żeBarnabyniepotrafiłwypełnićniektórychpoważniejszychpróśb
króla;„[...]chcączobaczyć,jakiepostępyczyniszwefrancuskim–pisał
z zapałemEdward–z radościąprzyjmiemyod ciebielistyw tymjęzy-
kui takożdo ciebieodpiszemy”.

Młodemukrólowii jegoprzyjaciołomnaukudzielalinajwybitniejsi
angielscyuczenitamtychczasów.Edwarddo dziesiątegorokużycia
do perfekcjiopanowałłacinę.Nietylkosprawniekonwersowałw tym
językui tworzyłoficjalnepisma,lecztakżeczytałi znałna pamięćdzie-
łastarożytnychtwórcóworazfragmentyPismaŚwiętego.W kolejnych
latachbiegleopanowałgrekęorazjęzykfrancuski,a takżeposiadłzna-
jomośćwłoskiegoi hiszpańskiegow stopniuconajmniejpodstawo-
wym.Byłotozasługąnietylkolekcjisamegojęzyka,leczrównieżreto-
ryki,filozofiii teologii.LekturatekstówCycerona,Platona,Arystotele-
sa,Plutarcha,Herodotai Tukidydesastanowiłaintelektualnąpodstawę
jegodeklamowanejprzemowy(ora tio),czyliesejuw grecelubpo łaci-
nie,coniedzielaobowiązkowoprezentowanegonauczycielom.Uczył
sięrównieżmatematykii astronomii,kartografiii nawigacji,polityki
i strategiimilitarnejorazpoznawałzasadymuzyki,ćwiczącgręna wir-
ginalei lutni.
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Niewątpliwiemiał„inklinacjedo nauki”,choćpróbynaśladowania
zamiłowaniado sportówi kulturyfizycznej,jakieprzejawiałjegotry-
skającyenergiąojciec(za cogowielcepodziwiano),okazałysięznacz-
niemniejudane.WmłodymwiekuHenryk VIII dałsiępoznaćjakodo-
skonałyjeździeci znakomityrycerz,wygrywającyliczneturnieje.Był
wysokii dobrzezbudowany–przypominałpod tymwzględemswoje-
godziadkazestronymatki–Edwarda IV:obajmierzyliponad 6stóp
(1,8m)i słynęliw całejEuropiez fizycznejsprawnościi niezwykłejuro-
dy(przynajmniejdo czasu,gdynieumiarkowanyapetyti skłonności
do obżarstwaniedoprowadziłyobudo otyłościi problemówzdrowot-
nych).TymczasemEdward VI odziedziczyłpo matcedelikatnąi drob-
nąbudowę,jejblondwłosyi szareoczy,niewspominająco zauważanej
przezniektórychobserwatorówtendencjido nierównychłopatek.Kon-
nojeździłdobrzei polowałregularnie,jednakzachowanezapisyna te-
matpodejmowanychprzezniegopierwszychpróbpodczasturniejów
rycerskich,w którychtaklubowałsięjegoojciec,sugerują,iżdyscypli-
na taniebyłajegożywiołem.Wiosną 1551rokuEdwarddowodziłdru-
żynąprzyjaciółprzybranychw czarnyjedwabi białątaftęw pojedynku
przeciwkodrużynie„żółtych”pod dowództwemmłodegohrabiego
Hertford.Byłytozawodysportowe,któremiałyna celuatakna meta-
lowąobręczzawieszonąna palu.Zwyciężałtenjeździec,któryzdołałją
zdjąćczubkiemlancy.„Drużynieżółtychudałosiętodwarazyw 120
próbach–zanotowałniepocieszonykról–podczasgdymojaczęstodo-
tykałaobręczy,alenieotrzymałaza tożadnegopunktui,codziwne,ni-
gdynieudałosięnamjejzdjąć,i takprzepadłanamnagroda”.Mimoto
ówszczupłyi poważnychłopiec,któryniemógłdorównaćrycerskim
sukcesomojca,byłnad wyrazsilny.Ambasadorowieeuropejskich
państw,którzysłalido swoichwładcówraportyna tematzdrowia
Edwarda,kierowalisięraczejwzględamipolitycznymianiżelimedycz-
nądokładnością.Gdyrozważanojegomałżeństwoz francuskąksięż-
niczką,posełFranciszka I donosiłswemupanu,żeczteroletniEdward
jest„urodziwy,silnyi nadzwyczajwysokijakna swójwiek”.Gdyzerwa-
nonegocjacje,tensamposłaniecpisało „wrodzonejsłabości”chłopca
i wróżyłmuśmierćw młodymwieku.W rzeczywistości,Edwardpo-
ważniechorowałzaledwiedwarazy:najpierwna malarię,którązaraził

6 liPca 1553 roku: król nie żyje 27

Wilczyce cz. I-II_popr_druk_Layout 1  15-09-11  11:43  Strona 27



sięwHamptonCourttużpo swoichczwartychurodzinachjesienią 1541
rokui z którejwyzdrowiałcałkowiciew przeciąguledwiekilkutygodni;
drugiraznatomiastna początkukwietnia 1552roku–wtedytozdia-
gnozowanou niegoi odrę,i ospę.Równieżw tymprzypadkuszybko
wróciłdo zdrowia.Już 23kwietniabyłdośćsilny,byw dniuświętegoJe-
rzegoprzywdziaćciężkieszatyceremonialnekawaleraOrderuPodwiąz-
kii wystąpićw opactwiewestminsterskim,a 2majanapisałdo najbliż-
szegoprzyjaciela,Barnaby’egoFitzpatricka,listz przeprosinamiza przer-
węw korespondencji,tłumacząc,że„niecodoskwierałamuospa,ale
terazjestjużzdrów”.

Edwardwiedział,żesprzyjałomuwielkieszczęście.Rokwcześniej
musiałprzejechaćulicamiLondynuw pełnejzbroi,byzadaćkłampo-
głoskom,jakobypadłofiarąepidemiigorączkipotnej,któraogarnęła
całąpołudniowąAnglię.Ostentacyjnypokazkrólewskiejsiłyniezdołał
jednakuchronićjegoprzyjaciółprzed zakaźnąchorobą.Owatajemni-
czaprzypadłość,zwana „angielskimipotami”,przybyładoAlbionuwraz
z początkamidynastiiTudorów,zaledwieprzed półwieczem.Zapewne
przywleklijąna wyspęfrancuscynajemnicy,walczącyu bokudziadka
Edwarda,przyszłegoHenryka VII,w bitwiepod Bosworth.Terazzaś
nabrałabardziejendemicznegocharakteru–epidemiaz 1551rokuby-
łajużpiątąod 1485rokui niezwyklezabójczą.Tegolataprzerażające
objawychoroby–gorączka,zawrotygłowy,niezwyklesilnebóległowy,
wysypka,bólkończyni rzęsistepoty–wystąpiłyumieszkańcówCam-
bridge,gdziew StJohnCollegestudiowaliHenryki KarolBrandono-
wie–książęSuffolki jegobrat.Chociażpośpieszniewyjechaliz miasta,
byłojużza późno.HenrykBrandonzmarł 14lipca.Karolodziedziczył
tytułbratana łożuśmierci,leczcieszyłsięnimtylkopółgodziny,ponie-
ważi onwyzionąłducha.Braciamieli 16i 14lat.

Edward,którymiałjużświadomośćkruchościludzkiegożycia,znaj-
dowałukojeniew niezachwianejwierzew Boga.Mimowystawnego
przyjęciazorganizowanegona cześćtrzechszlachetnychposłańców
przysłanychprzezkrólaFrancji,Henryka II,z okazjinadaniaEdwardo-
wiOrderuśw.Michała,śmierćbraciBrandonówznaczącowpłynęła
na atmosferępanującątegolatana dworze.Podczaswizytykrólstarał
siętrzymaćfason,jednakkilkuświadków,zarównozestronyfrancuskiej,
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jaki angielskiej,wyraziłozaniepokojenienadmiarempowinności,jaki-
miobciążanotrzynastoletniegomonarchę.Opróczuczestnictwaw za-
wiłejdyplomatycznejgrze,musiałbowiemwykonywaćcodzienneszkol-
neobowiązkii braćudziałw spotkaniachTajnejRady.

ChorobaEdwardawiosnąnastępnegorokuwzmogłateniepokoje,jed-
nakdo lata 1552rokubyłjużna tylezdrowy,żemógłwyruszyćw królew-
skiobjazdprzezSussex,Hampshire,Wiltshirei Dorset,obdarzająckolej-
noswychnajbogatszychpoddanychkosztownymzaszczytemgoszcze-
niaprzezwieledninadzwyczajlicznegomonarszegodworu.Wczasietej
podróżyEdwardregularniesłałrelacjedo Barnaby’egoFitzpatricka,któ-
ryodbywałwówczassłużbęw armiiHenryka II w Nancy.„Podczasgdy
wszyscyzajęcibyliściezabijaniemwrogów–pisałdo przyjaciela–długi-
mimarszami,męczącymipodróżamiw dotkliwymskwarze,gdywalczy-
liściew bolesnychpotyczkachi odpieraliścieliczneataki,myzajmowali-
śmysięzabijaniemdzikichbestii,przyjemnymiwycieczkami,w dobrym
zdrowiui nastrojupodziwialiśmywspaniałewidokii staraliśmysię
wzmocnićbardziejniżbyśmychcielizaszkodzićkomuinnemu”.Byłoja-
sne–bezwzględuna to,jakbardzosamEdwardnieprzyjmowałtego
do wiadomości–żenawetoweprzyjemnerozrywkinadwyrężałyjego
zdrowiei byłypróbąwytrzymałości.Mimotojeszczew okresieBożego
Narodzenianiebyłopoważnychpowodówdo obawo jegozdrowie,
a dwórrzuciłsięw wirekstrawaganckichzabawi uroczystości,zorgani-
zowanychpod kierunkiemmistrzaceremonii(LordofMisrule)–dżen-
telmena wyznaczonegoz okazjiświątdo roliprzywódcykarnawałowej
anarchii,którazdominowałaobchodyświątBożegoNarodzenia.

JednakżedoWielkanocy 1553rokuzabawydworskie,podobniejak
stankrólewskiegozdrowia,nabrałyniecobardziejponuregocharakte-
ru.W kwietniuw pałacuwWestminsterzemistrzceremonii(Masterof
theRevels)zaprezentowałpochódgreckichDziewięciuBohaterów1.

Bohaterowienosilinakryciagłowyprzypominającelwiepaszczei szli
w towarzystwiesatyrówdzierżącychpochodnie,z którychkażdywy-
posażonybyłw parę„kończynwołui sztucznestopy”.A gdywybrzmia-
łamuzykai skończyłysiępokazyakrobatów,przy zatrważającychdźwię-
kachbębna rozpoczęłasię„MaskaŚmierci”–makabryczna paradaprze-
rażającychpostaci,z którychkażda„miałapodwójnąmaskę:człowieka
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z przodu,a śmierciz tyłu”,i każdaniosłatarczęprzyozdobionągłową
martwegozwierzęcia. I wówczaspowoli–gdyaktorzywesołopodska-
kiwalii wywijalikoziołki–zaczynałasięrysowaćprzerażającamożli-
wość,żeotooczomwidzówukazanowyobrażenielosuEdwarda.

Nadwornimedycyjeszczeo tymniewiedzieli,aleatakodry,który
królprzeżyłrokwcześniej,spowodowałobniżenieodpornościorgani-
zmui zwiększyłjegopodatnośćna gruźlicę.Awpoczątkachlutego 1553
roku–zaledwiedwamiesiąceprzed paradą„MaskiŚmierci”w wielkiej
saliWestminsteru–Edwardzapadłna infekcjęgórnychdrógoddecho-
wych,którejtowarzyszyłstanpodgorączkowyi którejniemógłwyleczyć.
Sześćtygodnipóźniejwciążnieopuszczałswychkomnat,o czymdono-
siłw zaszyfrowanejfrancuskiejwiadomościambasadorKarola V,Jehan
Scheyfve:„Zdajesię,żejestbardzosłabyi wychudł,poza tymwiemz do-
bregoźródła,żezdaniemmedykównajmniejszainfekcjamożezagrozić
jegożyciu”.W kwietniuna tyledoszedłdo siebie,żepod nadzoremme-
dykówpozwolonomuna krótkiespacerypo ogrodachWestminsteru,
bynacieszyłsięwiosennymsłońcem,a zarazpoWielkanocy–opatulo-
negow futrai aksamity–przewiezionogoTamiządo ulubionegopała-
cuwGreenwich.GdykrólewskaflotyllamijałaTower,monarchępozdro-
wiłysalwyz wielkichdział.Jednakżejużdwatygodniepóźniejambasa-
dorScheyfvezanotował,żekrólzaryzykowałwyjściena zewnątrztylko
razodmomentuprzybyciadoGreenwich.„Wiarygodnyinformator”mu-
siałmuprzekazać,żestanEdwardasiępogarsza,a podczasatakówkasz-
luplujekrwiąi flegmąo niepokojącejbarwie.

Oficjalniedoradcykrólautrzymywaliwszemi wobec,żepowrót
do zdrowiamonarchyjesttylkokwestiączasu.JanDudley,książęNor-
thumberland,bezwzględnypolityk,któryw 1549rokuzastąpiłwuja
Edwarda,lordaprotektoraSomerseta,i odtądpełniłfunkcjęnajważniej-
szegoministraw jegorządzie, 7majaogłosiłz całąstanowczością,że
„stanzdrowianaszegopana i władcyzaczyna siękupowszechnejrado-
ścipoprawiać”.Scheyfveniemiałjednakwątpliwości,żeza owymigład-
kimisłówkamikryjesięzgołainna,straszliwaprawda.Doktorzy,któ-
rzymielinieszczęścietowarzyszyćkrólowiw czasiejegopowolnegoko-
nania,zwrócilisięz prośbąo kolejnąopinięmedyczną,i sprowadzono
nowychlekarzy.Wszystkim,którzyleczyliEdwarda,„wyraźniei pod ka-
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rąśmiercizabronionowspominaniakomukolwieko szczegółachstanu
zdrowiai chorobykróla”,o czymambasadortakżenieomieszkałdo-
nieść.Jednocześniewszelkimszerzącymsiępo mieściepogłoskom
na tematpodupadającegona zdrowiumonarchyprzeciwdziałanonie-
zwyklesurowo:trzejlondyńczycy,którzyrozpowszechnialiplotki,że
królumiera,zostaliukaraniobcięciemuszu.

SamegoEdwardatakżezmuszanodowysiłku,próbujączapobiecroz-
przestrzenianiusięsprzecznychplotek.Chociażbyłzbytsłabyi niemógł
samodzielniepojawićsiępublicznie,a nawetustaćnawłasnychnogach,
20majawspieranyprzezsłużącychpokazałsięw okniepałacuwGreen-
wich,bypożegnaćtrzywielkieokrętywypływającew rejsbadawczy,któ-
regopomysłodawcąbyłweneckikartograf,SebastianCabot.„Bona Espe-
ranza”,„Bona Confidentia”i „EdwardBonaventure”pod dowództwem
kapitana sirHughWilloughby’egoi utalentowanegonawigatora,Richar-
daChancellora,zostałyzbudowaneza pieniądzespółkilondyńskichkup-
cówi dworzanzainteresowanychznalezieniempółnocno-wschodniej
drogimorskiejdo Chin.Widokbyłfantastyczny–imponującerozmia-
ramiżaglowce,ichzałogiprzyodzianew jasnybłękit,salwyarmatnie
i wiwatującetłumymusiałyrobićniesamowitewrażenie.Cierpiącykról,
wspartyna wysokichpoduszkach,przyglądałsiętemuwidowiskuzza
bogatozdobionychokienpałacu.Niemógłjednakprzewidzieć,żedwa
z trzechstatków,wypływającychw morze,nigdyniepowrócądo wy-
brzeżyAnglii.Dwamiesiącepóźniejniewielkąflotyllęrozdzielibowiem
sztormu wybrzeżyNorwegii.RichardChancellorza sterem„Edwarda
Bonaventure”dotrzedo portuw Archangielskunad MorzemBiałym
i wyruszysaniamidalej,ażdoMoskwy,gdziezostanieciepłopowitany
przezIwana Groźnego.Podczastejwizytyudamusięuzyskaćod cara
przywilejehandlowedlakupcówangielskich,a wyprawaokażesiętak
wielkimsukcesem,żepo powrociedo Angliispółkaz China Company
zmieninazwęna MuscovyCompany.JednakHughWilloughby–za-
służonyżołnierz,którymimobrakudoświadczeniamorskiegowręcz
błagało przyznaniemudowództwanadwyprawą–niebędziemiałtyle
szczęścia.Bezpomocytakznakomitegonawigatora,jakimbyłChan-
cellor,„Bona Esperanza”i „Bona Confidentia”podryfujątami z powro-
temwzdłużrosyjskiegowybrzeża,bywreszciewewrześniuzarzucić
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