
Wpro wa dze nie 

W 1517 ro ku le gat pa pie ski Fran ce sco Chie re ga to (Chie re ga ti) przy -
był na dwór Hen ry ka VIII i onie miał na wi dok je go wspa nia ło -

ści. „Tu taj jest bo gac two i cy wi li zo wa ny świat; ci, któ rzy zwą An gli ków
bar ba rzyń ca mi, sa mi, jak są dzę, na tę na zwę za słu gu ją. Do strze gam tu
na der wy twor ne ma nie ry, naj wyż szą oby czaj ność i wy bor ną grzecz ność.
A po za tym jest tu król zgo ła nie zwy cię żo ny, po sia da ją cy tak wie le i tak
wspa nia łych za let, że mo im zda niem prze wyż sza wszyst kich, któ rzy kie -
dy kol wiek no si li ko ro nę”*.

Owa po chwa ła, po cho dzą ca spod pió ra We ne cja ni na, wy ro słe go
w kul tu rze wło skie go re ne san su, by ła praw dzi wym wy róż nie niem. Przy -
po mi na też o osią gnię ciach Hen ry ka VIII w pierw szym dzie się cio le ciu
je go rzą dów. Dziś ko niecz ne jest przy po mi na nie o tym, po nie waż prze -
pych dwo ru hen ry kow skie go daw no już za nikł i po trze ba nie ma ło wy -
obraź ni, że by zre kon stru ować tam tą rze czy wi stość na pod sta wie nie -
wie lu prze sła nek, ja kie prze trwa ły do cza sów współ cze snych. 

Hen ryk VIII, któ ry wstą pił na tron w 1509 ro ku ku po wszech ne mu
za do wo le niu, od zna czał się wszel ki mi cno ta mi, ja kich ocze ki wa no od re -
ne san so we go wład cy. A jed nak do 1547 ro ku, w któ rym umarł, zy skał
sła wę ty ra na o rę kach zbru ka nych krwią lu dzi ska za nych na śmierć,
w tym dwóch spo śród swo ich sze ściu żon. Z po wo du czę stych ożen ków,

* Cy tat za: A.F. Pol lard, Hen ryk VIII, przeł. Ire na Szy mań ska, War sza wa 1988, s. 92 (przyp.
tłum.).
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w hi sto rii utrwa lił się je go wi ze ru nek „Si no bro de go”. A z upły wem wie -
ków praw dę za czę ła prze sła niać le gen da, któ rej zwień cze niem stał się ka -
ry ka tu ral ny film Char le sa Lau gh to na Pry wat ne ży cie Hen ry ka VIII z 1930
ro ku. Z te go po wo du wład ca ten na dal ja wi się w po wszech nej świa do -
mo ści ja ko męż czy zna, któ ry uga niał się za spód nicz ka mi i rzu cał za sie -
bie kości kurczaka w czasie dworskich uczt, urządzanych w wielkiej sali
zam ko wej. 

Rze czy wi stość jed nak wy glą da ła zu peł nie ina czej. Z za sa dy Hen ryk
nie ja dał w wiel kiej sa li, a je go ma nie ry by ły bar dzo wy ra fi no wa ne i przy -
sta wa ły do ety kie ty obo wią zu ją cej na dwo rze. W grun cie rze czy był dość
nud nym czło wie kiem i – jak na swo je cza sy – ob se syj nie dba ją cym o hi -
gie nę. Je śli zaś cho dzi o je go za in te re so wa nie ko bie ta mi, po twier dza ją -
ce je do ku men ty w więk szo ści są frag men ta rycz ne, po nie waż Hen ryk był
bar dziej dys kret ny i pru de ryj ny niż moż na by przy pusz czać. Tak więc
tych kil ka przy kła dów do wo dzi, jak moż na znie kształ cić ob raz po sta ci
hi sto rycz nej.

Na szczę ście hi sto ry cy na prze strze ni kil ku ostat nich dzie się cio le ci
po dej mo wa li licz ne ba da nia do ty czą ce ży cia Hen ry ka VIII i je go dwo ru,
dzię ki cze mu mo że my dzi siaj do ko nać re wi zji wie lu wcze śniej szych po -
glą dów. Hen ryk był czło wie kiem o zło żo nej oso bo wo ści, ob da rzo nym
licz ny mi ta len ta mi, a ogrom na ilość ma te ria łów z epo ki, ja kie prze trwa -
ły do na szych cza sów, po zwa la za po znać się na wet z naj bar dziej in tym -
ny mi szcze gó ła mi z je go pry wat ne go ży cia. Co wię cej, ten wład ca o wy -
ra fi no wa nym gu ście, świa dom ran gi wła sne go ma je sta tu, stwo rzył naj -
wspa nial szy dwór kró lew ski w hi sto rii An glii. Ża den in ny pa nu ją cy nie
po sia dał ty lu re zy den cji ani tak hoj nie nie ło żył na opra wę ży cia dwor -
skie go, ma ją cą pod kre ślić je go pre stiż. Po nad to nie wie lu mo nar chów
ota cza ło się tak wie lo ma wy bit ny mi po sta cia mi jak Hen ryk. Rzad ko któ -
ry też bu dził ty le kon tro wer sji. 

Pi sząc tę książ kę, chcia łam po rów nać róż ne wy ni ki ba dań, aby na ich
pod sta wie od two rzyć praw dzi wy por tret Hen ry ka VIII, po znać je go ży -
cie oso bi ste, stwo rzo ny przez nie go dwór oraz lu dzi ma ją cych na nie go
wpływ i po zo sta ją cych w je go służ bie. Do tej po ry pra ce trak tu ją ce o dwo -
rze hen ry kow skim kon cen tro wa ły się na ta kich spra wach, jak or ga ni za -
cja urzę dów, sztu ka, kul tu ra i frak cje dwor skie. Ja tym cza sem za mie rza -
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łam na kre ślić znacz nie szer szy ob raz, obej mu ją cy za rów no wspo mnia -
ne te ma ty, jak i wie le in nych, a tak że umiej sco wić ży cie i pa no wa nie te -
go wład cy – cze go nikt przede mną jesz cze nie do ko nał – na tle re ali -
stycz nie uka za ne go dwo ru, któ ry w epo ce mo nar chii ab so lut nej sta no -
wił cen trum wła dzy kró lew skiej. 

Książ ka ta nie jest jed nak po li tycz ną hi sto rią kró le stwa, po nie waż mo -
im ce lem by ło ra czej wy eks po no wa nie wy da rzeń, któ re po mo gły w stwo -
rze niu por tre tu oraz eto su wład cy i je go oto cze nia. Żo ny Hen ry ka VIII
od gry wa ły oczy wi ście ol brzy mią ro lę w je go ży ciu, po nie waż jed nak po -
świę ci łam im już jed ną książ kę, sta ra łam się nie po wta rzać zbyt wie lu za -
miesz czo nych w niej in for ma cji. W miej scach, gdzie po ru sza ne kwe stie
po kry wa ły się z ty mi przed sta wio ny mi w po przed niej po zy cji, je dy nie
o nich wspo mnia łam, i tyl ko w sy tu acjach, gdy by ło to ko niecz ne. W świe -
tle po czy nio nych prze ze mnie naj now szych ba dań, do ko na łam tak że re -
wi zji wła snych wnio sków, za war tych w książ ce Sześć żon Hen ry ka VIII.

Cho ciaż książ ka ta w du żej mie rze uło żo na zo sta ła zgod nie z chro no -
lo gią opi sy wa nych wy da rzeń, w pierw szej czę ści przed sta wi łam tło i dwór
oraz pa ła ce kró lew skie. Jest to ko niecz ne wpro wa dze nie do opi sa nych
póź niej epi zo dów z ży cia i pa no wa nia kró la, któ re bez te go kon tek stu by -
ły by nie ja sne. Jed nak że pra ca ta jest nie tyl ko opo wie ścią o pa no wa niu
i dwo rze Hen ry ka VIII, stąd peł no w niej aneg dot, ma ją cych rzu cić świa -
tło na naj barw niej szy okres w hi sto rii An glii i nie zwy kłe go wład cę, któ -
ry na dał cha rak te ru swo jej epo ce.

Sta ra łam się rów nież za pre zen to wać i pod dać ana li zie kul tu ral ny
i spo łecz ny roz wój dwo ru an giel skie go. Pod ko niec pa no wa nia Hen ry -
ka VIII za sa dy dwor no ści obej mo wa ły każ dy aspekt ży cia kró lew skie go
dwo ru: ce re mo niał, wy da rze nia pań stwo we, roz ryw ki, sport, po ezję, dra -
mat, sztu kę, mu zy kę, re li gię, oby cza je, in try gi ło ża i gier ki po li tycz ne,
uczty i świę ta, spo sób ubie ra nia się, trans port, or ga ni za cję urzę dów, ad -
mi ni stra cję, fi nan se, hi gie nę, a na wet re gu ły zwią za ne z trzy ma niem zwie -
rząt do mo wych!

Dwór Tu do rów był przede wszyst kim miej scem, gdzie ca łe za stę py
lu dzi, wy so kie go i ni skie go sta nu, gro ma dzi ły się wo kół kró la, dla te go
jed nym z naj waż niej szych mo ich ce lów by ło uka za nie ży cia kró lo wych,
ksią żąt, księż ni czek, ba ro nów, dam, oso bi stych do rad ców, ry ce rzy,

WPRoWAdzeNIe xv
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szlach ci ców, ar ty stów, rze mieśl ni ków i słu żą cych na tle ży cia dwor skie -
go, in tryg i bez względ nych walk roz ma itych frak cji. 

W umieszczonych na końcu książki przypisach i odsyłaczach podaję
szcze gó ły do ty czą ce za cho wa nych do na szych cza sów bu dow li i ar te fak -
tów, któ re mia ły zwią zek z Hen ry kiem VIII i je go dwo rem. W miej scach,
gdzie przy wo łu ję ce ny, w na wia sach po da ję ich współ cze sny ekwi wa lent
(war tość z epo ki po mno żo na ra zy trzy sta), co nie kie dy da je za ska ku ją ce
re zul ta ty. Ob ra zu epo ki do peł nia bo wiem ze sta wie nie ogrom nych sum,
prze zna cza nych na stro je i kró lew skie po sił ki, ze skrom ny mi pen sja mi
wy pła ca ny mi ta kim ar ty stom jak Hans Hol be in. 

Na ko niec uwa ga na te mat wiel kich li ter, któ rych uży wa łam do za pi -
sy wa nia nazw urzę dów i urzęd ni ków, ale nie kom nat w pa ła cach kró lew -
skich. Spo ra ich część po wsta ła z oso bi stej po trze by kró la, któ ry od no sił
się na przy kład do Taj nej Kom na ty, na to miast pry wat na kom na ta ozna -
cza ła za miesz ki wa ne przez nie go po miesz cze nie. Tak sa mo Ka pli ca Kró -
lew ska na le ża ła do re li gij ne go za ło że nia dwor skie go, pod czas gdy ka pli -
ca kró lew ska by ła miej scem mo dli twy.

Mam na dzie ję, że książ ka ta przy nie sie czy tel ni kom wielką przy jem -
ność, a te mat za fa scy nu je ich tak sa mo jak mnie pod czas pro wa dze nia
ba dań i jej pi sa nia, oraz po zwo li im prze nieść się my śla mi w od le głą o set -
ki lat prze szłość i umoż li wi zro zu mie nie opi sy wa nych prze ze mnie kwe -
stii, dzię ki cze mu bę dą mo gli zo ba czyć ży wy ob raz Hen ry ka VIII i je go
dwo ru.

Ali son We ir
Car shal ton, Sur rey

13 mar ca –17 wrze śnia 2000 ro ku 
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1 

 
Naj zna ko mit szy ksią żę 

 
 
 
 

Dwudziestego pierwszego kwiet nia 1509 ro ku wy nisz czo ne gruź li -
cą cia ło zmar łe go Hen ry ka VII zo sta ło wy sta wio ne na wi dok pu -

blicz ny w ka pli cy w Rich mond Pa la ce, skąd wkrót ce za bra no je do opac -
twa west min ster skie go, gdzie mia ło spo cząć na wie ki. Mo nar cha nie był 
po wszech nie opła ki wa ny, i cho ciaż dał An glii po kój, wpro wa dził sta bil -
ne rzą dy i umoc nił na tro nie uzur pa tor ską dy na stię Tu do rów, uwa ża no 
go za skąp ca i wy zy ski wa cza.  

Trud no wy obra zić so bie więk szy kon trast mię dzy zmar łym wład cą 
a je go sy nem i na stęp cą tro nu. Sie dem na sto let nie go Hen ry ka VIII ogło -
szo no kró lem 24 kwiet nia1, w ter mi nie – jak że traf nie wy bra nym dla księ -
cia uosa bia ją ce go wszel kie cno ty ry cer skie – wy pa da ją cym tuż po dniu 
św. Je rze go. Doj ściu Hen ry ka do wła dzy to wa rzy szy ła en tu zja stycz na  
i bez pre ce den so wa ra dość, po nie waż pa no wa ło prze ko na nie, że za po -
cząt ku je on „zło tą erę”2.  

Dwo rza nin Wil liam Blo unt, ba ron Mo un tjoy, od dał na strój, ja ki ogar -
nął ca łą An glię, w li ście do in ne go hu ma ni sty, słyn ne go De zy de riu sza 
Era zma:  

 
Nie wąt pię, że kie dy usły sza łeś, iż nasz ksią żę, obec nie Hen ryk VIII, 
któ re go śmia ło zwać mo gli by śmy na szym Okta wia nem, wstą pił 
na tron po oj cu, wszel ka me lan cho lia wnet cię opu ści ła. Cze go bo -
wiem nie miał byś obie cy wać so bie po księ ciu, któ re go nad zwy czaj -
ny, bo ski nie mal cha rak ter do brze po zna łeś [...]. I sko ro wiesz, ja kim 
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te raz oka zu je się bo ha te rem, jak mą drze po stę pu je, jak mi łu je spra -
wie dli wość i do broć, ja kim uczu ciem ob da rza uczo nych, przy się gnę
bez ochy by, że bę dziesz po trze bo wał skrzy deł, aby przy fru nąć i uj -
rzeć no wą i tak do brze wró żą cą gwiaz dę. Gdy byś mógł zo ba czyć, jak
wszy scy tu cie szą się z tak wiel kie go księ cia, jak ży czą mu szczę ścia
z całego serca, nie zdołałbyś powstrzymać łez radości. Niebo śmieje
się, zie mia się we se li […]. Wy gna no z kra ju skąp stwo. Wiel ko dusz -
ność szczo drą rę ką roz dzie la bo gac twa. Nasz król nie pra gnie zło ta,
klej no tów czy dro go cen nych krusz ców, lecz cno ty, chwa ły, nie śmier -
tel no ści!3. 

Pod da nym Hen ryk VIII ja wił się ja ko uoso bie nie kró lew sko ści. W pa -
ne gi ry ku na pi sa nym z oka zji ko ro na cji To masz Mo re stwier dził, że „spo -
śród ty sią ca szla chet nych to wa rzy szy król wy róż nia się naj wyż szą i naj -
moc niej szą po stu rą ma je sta tycz nej syl wet ki. W je go oczach wi dać we -
wnętrz ną si łę, twarz jest pięk na, a oba po licz ki ru mie nią się ni czym
bliź nia cze ró że”4. In ne źró dła do wo dzą, że nie by ło to tyl ko po chleb stwo.
Szkie let Hen ry ka VIII od kry ty w 1813 ro ku mie rzył 186 cen ty me trów
dłu go ści. Król z pew no ścią od zna czał się sil ną bu do wą i mu sku la tu rą,
a hisz pań ski am ba sa dor pi sał w 1507 ro ku, że „ma ogrom ne ra mio na”5.
W mło do ści był szczu pły i bar czy sty, je go zbro ja z 1512 ro ku mie rzy ła
w ta lii 80, a w 1514 – 89 cen ty me trów, w klat ce pier sio wej zaś 106 cen -
ty me trów. 

In for ma cje za war te w kil ku źró dłach po twier dza ją, że Hen ryk miał ja -
sną ce rę. Mię dzy in ny mi po eta John Skel ton okre ślał go mia nem „Ado ni -
sa o świe żej kar na cji”. Je go wło sy, któ rych pa sma od kry to na czasz ce
w 1813 ro ku, by ły ru da wo brą zo we, krót kie i pro ste, ucze sa ne na mo dłę
fran cu ską. Z ob li cza mło dy wład ca przy po mi nał swo je go przod ka, Hen -
ry ka VI6, któ ry był przy stoj nym męż czy zną, miał sze ro ką twarz, ma łe, bli -
sko osa dzo ne i prze ni kli we oczy oraz nie wiel kie zmy sło we usta. Od Hen -
ry ka VI od róż niał go jed nak gar ba ty nos. Był, jak na pi sał we nec ki po seł
w 1516 ro ku, „naj przy stoj niej szym wład cą, ja kie go kie dy kol wiek wi dzia -
no”7. Z opi nią tą zga dza ło się wie lu współ cze snych. 

Mło dy Hen ryk VIII był krzep ki i cie szył się do brym zdro wiem, cha -
rak te ry zo wał się też ogrom ną ener gią i mo cą. Ła two po pa dał w znu dze -

2 Henryk VIII. król I jego dwór
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nie i „ni gdy nie po zo sta wał w bez ru chu i ci szy”8. Le karz opi sał kró la ja ko
„we so łe go i sko re go do za ba wy”9, bo czę sto się śmiał i żar to wał. Pe wien
We ne cja nin stwier dził, że jest „roz trop ny, mą dry i po zba wio ny wszel kich
wad”10, i wy da je się, że w 1509 ro ku opis ten nie był da le ki od praw dy, bo
Hen ry ka ce cho wa ły wów czas ide alizm, szczo drość, to le ran cyj ność i życz -
li wość. Je go naj po waż niej szy mi wa da mi by ły zaś sa mo za do wo le nie, brak
umia ru i próż ność, ja ko że bez wstyd nie lu bił się po pi sy wać i za bie gał o po -
chleb stwa. By wał też bar dzo ner wo wy, emo cjo nal ny i po dat ny na wpły -
wy. Po dejrz li wość i prze bie głość moc niej za zna czy ły się w je go cha rak -
te rze do pie ro z wie kiem, tak sa mo jak upór, aro gan cja, bez względ ność,
ego izm i okru cień stwo, wcze śniej ma sko wa ne nie od par tym uro kiem i do -
bry mi ma nie ra mi.

Od mo nar chów ocze ki wa no wów czas, że bę dą wład czy, dum ni, pew -
ni sie bie i dziel ni, a Hen ry ko wi nie bra ko wa ło tych wszyst kich cech, któ -
re wy stę po wa ły w po łą cze niu z wy bu ja łą mi ło ścią wła sną i peł ną pa sji ra -
do ścią ży cia. Łą czył w so bie re ne san so wy ide ał czło wie ka po sia da ją ce go
licz ne ta len ty ze wzor cem śre dnio wiecz ne go ry ce rza, któ ry tak bar dzo
po dzi wiał. Był „z na tu ry pro sty i szcze ry”11 i nie uży wał moc niej szych
prze kleństw niż: „Na świę te go Je rze go!”. Ja ko czło wiek spon ta nicz ny, nie -
raz pew nie by wał ła two wier ny. 

Po dej mo wa nie de cy zji nie przy cho dzi ło Hen ry ko wi z ła two ścią, miał
zwy czaj „prze spać się z pro ble mem, aby udzie lać od po wie dzi nad ra -
nem”12, kie dy jed nak już coś po sta no wił, za wsze uwa żał, że ja ko po ma -
za niec Bo ży, ma ra cję. Wów czas, „na wet gdy by anioł zstą pił z nie bios,
nie był by w sta nie prze ko nać go do zmia ny zda nia”13. Kar dy nał Wol sey
ostrze gał póź niej: „Do brze się za sta nów, co wło żysz mu do gło wy, bo on
ni gdy już te go nie wy rzu ci z pa mię ci”14. 

Nie wie lu umia ło oprzeć się je go uro ko wi. „Król po tra fił spra wić, że
każ dy czuł się, jak by wład ca ob da rzał go szcze gól ny mi wzglę da mi”15 – za -
pi sał To masz Mo re. Erazm na zwał Hen ry ka VIII „czło wie kiem naj więk -
sze go ser ca”16. Po tra fił bo wiem wziąć roz mów cę w ra mio na, by roz wiać je -
go oba wy, choć jed no cze śnie nie po zwa lał, by kto kol wiek pa trzył mu
w twarz pod czas dys ku sji 17. Cho ciaż ist nie je wie le przy kła dów, któ re do -
wo dzą je go życz li wo ści, był czło wie kiem wy bu cho wym i nie prze wi dy wal -
nym, i w gnie wie mógł bu dzić gro zę. Był też bar dzo draż li wy na punk cie

najznakomItszy ksIążę 3

Henryk 8 - cz.I po I korekcie__plus_indeks.I_Layout 1  15-11-23  18:46  Strona 3

Henryk VIII 2022.indd   19Henryk VIII 2022.indd   19 29.09.2022   16:1729.09.2022   16:17



wła sne go ho no ru, za rów no ja ko wład cy, jak i ry ce rza, a jesz cze bar dziej
nie to le ro wał zmien no ści prze ko nań. Współ cze śni wi dzie li w nim peł ne -
go nie zwy kłych cnót mi ło śni ka po boż no ści, praw dy i spra wie dli wo ści 
– ta kie go, ja kim on sam za wsze się po strze gał. 

Po nie waż mło dy król nie skoń czył jesz cze osiem na stu lat, przez pierw -
sze dzie sięć ty go dni je go pa no wa nia re gen cję spra wo wa ła mat ka je go
oj ca, czci god na la dy Mał go rza ta Be au fort, hra bi na Rich mond i Der by.
To bab ka, a nie mat ka Hen ry ka VIII – Elż bie ta York – wy war ła zna czą -
cy wpływ na wy cho wa nie wnu ka, bo wła śnie ona by ła od po wie dzial -
na za funk cjo no wa nie dwo ru Hen ry ka VII. Jej rów nież po wie rzo no za -
da nie ulep sze nia wy da nych przez Edwar da IV roz po rzą dzeń, do ty czą -
cych dzia łal no ści kró lew skich urzę dó w18, a wpro wa dzo nych przez nią
pro ce dur prze strze ga no jesz cze za pa no wa nia Hen ry ka VIII i póź niej.
Obej mo wa ły one mię dzy in ny mi re gu ły obo wią zu ją ce w kró lew skich po -
ko jach dzie cin nych.

Mał go rza ta by ła wów czas wą tłą, przy po mi na ją cą mnisz kę sześć dzie -
się cio sze ścio let nią wdo wą, zna ną ze swej po boż no ści, uczo no ści i dzia -
łal no ści do bro czyn nej, a mi mo to na dal cie szy ła się ogrom ny mi wpły -
wa mi. W okre sie woj ny Dwóch Róż z upodo ba niem od da wa ła się in try -
gom i prze ży ła czte rech mę żów. Po sia da ła wię cej zie mi niż kto kol wiek
in ny w pań stwie, nie li cząc kró la. W wie ku za le d wie trzy na stu lat uro -
dzi ła przy szłe go Hen ry ka VII, a że po zo stał on jej je dy nym dziec kiem,
by ła mu cał ko wi cie od da na. Rów nie wiel kim przy wią za niem da rzy ła
wnuki, których edukację – jak się wydaje – nadzorowała. Doskonale
nada wa ła się do tej ro li ja ko hoj na fun da tor ka sty pen diów i za ło ży ciel ka
Christ’s Col le ge oraz St John’s Col le ge w Cam brid ge. Ja ko me ce na ska
Wil lia ma Ca xto na by ła rów no cze śnie mi ło śnicz ką ksią żek i praw dzi wą
in te lek tu alist ką. Od da wa ła się asce zie, no sząc su ro wą wdo wią kry zę
pod bro dą oraz wło sia ną ko szu lę pod czar ną suk nią, a prze strze ga ne
przez nią su ro we re gu ły sta no wi ły przy kład głę bo kiej śre dnio wiecz nej
po boż no ści. To po niej ksią żę odzie dzi czył swo je nie wąt pli we zdol no ści
in te lek tu al ne i kon ser wa tyw ny sto su nek do prak tyk re li gij nych.

Hen ryk uro dził się 28 czerw ca 1491 ro ku i w wie ku trzech lat zo stał księ -
ciem Yor ku. Je go XVII-wiecz ny bio graf, Her bert lord Cher bu ry, któ ry
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miał wgląd do nie do stęp nych dla nas źró deł, twier dził, że Hen ryk VII za -
mie rzał prze zna czyć dru gie go sy na do sta nu du chow ne go i za pew nił mu
od po wied nie wy kształ ce nie. Hen ryk VIII był więc bar dzo po boż ny i do -
brze obe zna ny z teo lo gią. Sy tu acja zmie nia ła się po śmier ci je go bra ta,
Ar tu ra, w 1502 ro ku, kie dy zo stał księ ciem Wa lii i na stęp cą tro nu. Wy -
da je się też, że ogrom ny wpływ wy war ła nań stra ta mat ki, Elż bie ty York,
w 1503 ro ku. Na wieść o zgo nie księ cia Fi li pa Bur gundz kie go w 1507 ro -
ku wy znał Era zmo wi: „Od cza su śmier ci mo jej naj droż szej mat ki nie
otrzy ma łem bar dziej nie na wist nej mi wia do mo ści […]. Od no szę wra że -
nie, że otwo rzy ła ra nę, któ rą czas za go ił”19.

Hen ryk ode brał do sko na łe wy kształ ce nie, zgod ne z kla sycz nym, hu -
ma ni stycz nym wzor cem. To masz Mo re za dał póź niej re to rycz ne py ta -
nie: „Cze góż in ne go mo gli by śmy się spo dzie wać po kró lu wy kar mio nym
na fi lo zo fii i dzie wię ciu mu zach?”. Przez pe wien czas na uczy cie lem księ -
cia był po eta John Skel ton, po dob nie jak Wil liam Ho ne, o któ rym jed nak
nie wie le wia do mo. 

Wy da je się, że Skel ton za wdzię czał po sa dę Mał go rza cie Be au fort, po -
nie waż był czło wie kiem zwią za nym z Cam brid ge, znaw cą ła ci ny kla sycz -
nej i du chow nym. Otrzy mał na gro dę po etyc ką uni wer sy te tów w Cam -
brid ge, Oks for dzie i Lo wa nium, a Erazm pi sał o nim, że jest „nie zrów -
na nym świa tłem i ozdo bą bry tyj skiej li te ra tu ry”. Po eta praw do po dob nie
był pierw szym na uczy cie lem Hen ry ka, na co wska zu je wiersz:

Jam ci to Chlubę Anglii w literach rozmiłował
On tę miłość  z królewską godnością piastował
Najsłodszego napoju dzięki mnie skosztował
Który ze zdrojów Helikonu płynie strumieniami
Przez zapoznanie  go z dziewięciu muzami.

Wy da je się też, że uczył księ cia czy tać i pi sać, po słu gu jąc się za okrą -
glo nym, wło skim sty lem pi sma. Skel ton był barw ną i eks cen trycz ną po -
sta cią, bez stron nym po etą, któ ry two rzył gru biań skie i zło śli we sa ty ry, ta -
kie jak The�Bo�uche�of�Co�urt, wy mie rzo ne w ze psu tych dwo rzan z oto cze -
nia Hen ry ka VIII. W prze ci wień stwie do więk szo ści dwor skich po etów,
pi sał w ję zy ku an giel skim, a nie jak na ka zy wa ła tra dy cja – po fran cu sku

najznakomItszy ksIążę 5

Henryk 8 - cz.I po I korekcie__plus_indeks.I_Layout 1  15-11-23  18:46  Strona 5

Henryk VIII 2022.indd   21Henryk VIII 2022.indd   21 29.09.2022   16:1729.09.2022   16:17



czy ła ci nie. Był za ro zu mia ły, kłó tli wy i czę sto spro śny, czer pał bo wiem
wy raź ną przy jem ność z uka zy wa nia dam dwo ru w ro li dzi wek i miał ob -
se sję na punk cie mło dych ko biet, choć sa me go sie bie przed sta wiał ja ko
rzecz ni ka mo ral no ści. Nie dziw więc, że miał wie lu wro gów.

Skel ton praw do po dob nie otrzy mał po sa dę ksią żę ce go wy cho waw cy,
kie dy Hen ryk miał trzy la ta. Wska zu je na to stwo rzo ny w tym cza sie
wiersz, któ ry upa mięt nia nada nie chłop cu ty tu łu księ cia Yor ku i w któ -
rym na zy wał go „bły sko tli wym uczniem”. Oko ło 1510 ro ku po eta na pi -
sał dość pesymistyczną rozprawę po łacinie, Speculum�Principies, czyli
Zwier�cia�dło�księ�cia – prze zna czo ne dla wy cho wan ka dzie ło o cha rak te -
rze edu ka cyj nym, w któ rym prze strze gał go przed ce do wa niem wła dzy
na rzecz pod da nych i na ma wiał do „zna le zie nia so bie żo ny, któ rą za wsze
i wy łącz nie bę dzie ce nił”. W 1502 ro ku Skel ton zo stał na krót ko uwię -
zio ny za drob ne wy kro cze nie, co przy czy ni ło się do zwol nie nia go z kró -
lew skiej służ by. Po opusz cze niu dwo ru zo stał mia no wa ny pro bosz czem
w Diss w hrab stwie Nor folk, ale oko ło 1511 ro ku zdy mi sjo no wa no go
zaży cie w kon ku bi na cie. Od te go cza su miesz kał w West min ste rze, gdzie
stwo rzył swo je naj bar dziej obe lży we i naj bar dziej zna ne wier sze.

Do gro na na uczy cie li Hen ry ka na le że li też po eta Ber nard André, któ -
ry uczył go ła ci ny i praw do po dob nie był wy cho waw cą Ar tu ra, oraz Gi -
les d’Ewes, wy kła dow ca fran cu skie go. W mło do ści ksią żę prze ja wiał ta -
lent do ję zy ków. Do chwi li wstą pie nia na tron płyn nie po słu gi wał się fran -
cu skim, an giel skim, ła ci ną i do brze ro zu miał wło ski 20. W 1515 ro ku
we nec cy po sło wie pro wa dzi li z Hen ry kiem VIII roz mo wę „do brą ła ci ną
i fran cu skim, któ rym [król] mó wił rze czy wi ście bie gle”21. Wład ca, zgod -
nie ze zwy cza jem, uży wał ła ci ny pod czas roz mów z po sła mi. Póź niej na -
uczył się też tro chę hisz pań skie go, praw do po dob nie od żo ny, Ka ta rzy ny
Ara goń skiej. W 1519 ro ku za czął stu dio wać gre kę pod kie run kiem hu -
ma ni sty Ri char da Cro ke’a, ale wkrót ce zre zy gno wał z na uki, jak się wy -
da je – z bra ku cza su.

Hen ryk wcze śnie za czął prze ja wiać odzie dzi czo ny po przod kach ta -
lent mu zycz ny i w 1498 ro ku oj ciec ku pił mu lut nię, nie za cho wa ły się
jed nak żad ne szcze gó ły na te mat lek cji gry na in stru men cie. Otrzy my -
wał też na uki we „wszyst kich spor tach i ćwi cze niach, któ rych zna jo mo -
ści wy ma gał je go stan”22, a któ re obej mo wa ły ta kie umie jęt no ści nie zbęd -
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ne czło wie ko wi szla chet nie uro dzo ne mu, jak jaz da kon na, wal ka na ko -
pie, te nis, łucz nic two i po lo wa nie. 

W 1499 ro ku, kie dy Hen ryk miał osiem lat, To masz Mo re ra zem z Era -
zmem od wie dzi li ksią żę cy pa łac w El tham. Wi zy ta ta za owo co wa ła ko -
re spon den cją pro wa dzo ną po ła ci nie mię dzy przy szłym kró lem An glii
a ni der landz kim fi lo zo fem. Hu ma ni sta po dej rze wał, że na uczy cie le po -
ma ga li dziec ku przy pi sa niu li stów i był szcze rze zdu mio ny, gdy do wie -
dział się od ba ro na Mo un tjoy, że chło piec nie ko rzy stał z ni czy jej po mo -
cy. Póź niej po chle biał so bie, że Hen ryk na śla do wał je go styl, bo „w mło -
do ści czy tał książ ki Era zma”23.

Erazm, któ ry w żad nym wy pad ku nie był po chleb cą, miał na zwać
Hen ry ka VIII wszech stron nym ge niu szem. W isto cie wład ca ten ni gdy
nie za nie dby wał na uki. Ja ko król kon ty nu ował stu dia i idąc za ra dą kar -
dy na ła Wol seya, czy tał pra ce Dun sa Szko ta, To ma sza z Akwi nu i Oj ców
Ko ścio ła. Uwa ża jąc się za uczo ne go i hu ma ni stę, pra gnął zy skać uzna -
nie lu dzi wy kształ co nych. Był szcze rze za in te re so wa ny te ma ta mi, któ re
zgłę biał, cze go do wo dzą spo rzą dzo ne je go rę ką no tat ki na mar gi ne sach
ksiąg, za cho wa nych do na szych cza sów. Po sze rza nie wie dzy da wa ło Hen -
ry ko wi ogrom ną sa tys fak cję i by ło po dró żą od kryw czą dla umy słu spra -
gnio ne go no wych in for ma cji. Był nie zwy kle oczy ta ny, jak na oso bę świec -
ką, i miał sze ro kie za in te re so wa nia. Prze ja wiał też pe wien ta lent pi sar -
ski – je go li sty do Wa ty ka nu uwa ża no za jed ne z naj wy twor niej szych
pism kie ro wa nych do pa pie ży – a tak że miał dar kra so mów czy: je go elo -
kwen cja by ła „bar dziej god na wiel kie go ora to ra niż kró la”24.

Ce cho wa ła go rów nież nie zwy kła spo strze gaw czość i en cy klo pe dycz -
na pa mięć. „Nie ko niecz nie by ła to wie dza obej mu ją ca swo im za się giem
za rów no ho ry zon ty kró la, jak i woź ni cy, ale miał rze tel ny ogląd ca ło ści”25.
Wy róż nia ł go by stry umysł, wy bit ne zdol no ści or ga ni za cyj ne i wspa nia -
ły in te lekt. Miał, jak pi sał Erazm, „ży wy umysł się ga ją cy gwiazd i był w sta -
nie do pro wa dzić do per fek cji każ de za da nie, ja kie go się pod jął”26. Z ko -
lei To masz Mo re twier dził, że „Je go Kró lew ska Mość jest bar dziej uczo -
ny niż któ ry kol wiek po przed ni an giel ski mo nar cha”27 i do pew ne go
stop nia miał ra cję. Pe wien We ne cja nin za uwa ży ł28, że król „pod każ dym
wzglę dem jest naj do sko nal szym wład cą”, in ny na pi sał, że „jest tak uta -
len to wa ny i ob da rzo ny in te lek tu al ny mi zdol no ścia mi każ de go ro dza ju,
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iż ży wi my prze ko na nie, że na ca łym świe cie nie wie le osób mo że się z nim
rów nać”29. W owych cza sach pu bli cy ści i po sło wie ru ty no wo wy chwa -
la li wład ców, jed nak jed no gło śne uzna nie dla Hen ry ka VIII – wy ra ża ne
nie raz w pry wat nej ko re spon den cji – w du żym stop niu wy da wa ło się
szcze re.

Po za na uką, Hen ry ka in te re so wa ły roz ma ite in no wa cje i no win ki oraz
eks pe ry men to wa nie z me cha ni zma mi i tech no lo gia mi. Oso bi ście two -
rzył pro jek ty bro ni oraz for ty fi ka cji i był ak tyw nie za in te re so wa ny spo -
rzą dza niem pla nów ar chi tek to nicz nych. Wy róż niał się rów nież „god ną
uwa gi po jęt no ścią, je śli cho dzi o ma te ma ty kę”30, i był „uczo ny we wszel -
kich na ukach ści słych”31, a sza fy znaj du ją ce się w je go pry wat nych kom -
na tach mie ści ły róż ne przy rzą dy na uko we 32.

Hen ryk VIII pa sjo no wał się też astro no mią. Nie miec ki re for ma tor Fi -
lip Me lanch ton na zwał go „bar dzo uczo nym, zwłasz cza je śli cho dzi o wie -
dzę dotyczącą ruchu ciał niebieskich”33. Astrolabium należące do króla
i opa trzo ne je go her bem zwień czo nym ko ro ną zo sta ło wy ko na ne przez
Nor mand czy ka, Se ba stia na le Se nay, i obec nie znaj du je się w Bri tish Mu -
seum. Za cza su swo ich rzą dów Hen ryk wy zna czył na oso bi ste go ka pe -
la na oks fordz kie go astro no ma i ma te ma ty ka, któ ry de dy ko wał mu wła -
sne trak ta ty na te mat ko met. Obaj z przy jem no ścią dys ku to wa li o astro -
no mii. W 1540 ro ku Pe ter Apia nus, pro fe sor ma te ma ty ki uni wer sy te tu
w In gol stadt, przed sta wił wład cy swój trak tat Astro�ni�cum�Ca�esa�reum,
po świę co ny astro no mii i na wi ga cji 34.

Za in te re so wa nie Hen ry ka kar to gra fią zo sta ło do brze udo ku men to -
wa ne i pod ko niec XVI wie ku sta ło się pod sta wą do stwo rze nia map An -
glii. Król zgro ma dził du ży ich zbiór, z cze go więk szość prze cho wy wał
w sza fach i szu fla dach ko mód, bę dą cych na wy po sa że niu je go apar ta -
men tów oraz bi blio te ki. Ko lek cjo no wał też przy rzą dy do ry so wa nia map,
miał „glo bus z pa pie ru” i „ma pę wy ko na ną tak, że przy po mi na ła za sło -
nę”35, co mo że wska zy wać, że oso bi ście zaj mo wał się kar to gra fią. Wy -
szu ka ne ma py wie sza no na ścia nach we wnę trzach kró lew skich pa ła ców
i wy ko rzy sty wa no je pod czas dwor skich za baw oraz w trak cie opra co -
wy wa nia stra te gii po li tycz nych. 

W 1527 ro ku we nec ki kar to graf, Gi ro la mo Ver ra za no, przed sta wił
kró lo wi ma pę świa ta, któ rą póź niej za wie szo no w ga le rii w pa ła cu
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Whi te hall, wraz z in ny mi trzy dzie sto ma czte re ma ma pa mi, a w ga le rii
w Hamp ton Co urt zna la zły się kar ty uka zu ją ce An glię, Szko cję, Wa lię
i Nor man dię 36. 

W póź niej szych cza sach naj waż niej szą tro ską Hen ry ka by ła obro -
na pań stwa, dla te go za mó wił plan Do ver u sir Ri char da Lee, mier ni cze -
go z Ca la is37, a tak że plan li nii brze go wej An glii u pew ne go ma ry na rza
z Diep pe, Joh na Rot za, któ ry w 1542 ro ku zo stał mia no wa ny kró lew skim
hy dro gra fem. Rotz swój atlas The�Bo�ok�of�Idro�gra�phy za de dy ko wał wład -
cy. Król za trud nił też fran cu skie go kar to gra fa Je ana Mal lar da, któ ry wy -
dał książ kę za wie ra ją cą jed ną z pierw szych okrą głych map świa ta 38.

Wy kształ ce nie uczy ni ło z Hen ry ka „cud przed wcze snej uczo no ści”39.
Jed nak że do 1508 ro ku, z nie zna nych nam po wo dów, de spo tycz ny Hen -
ryk VII na rzu cił sy no wi tak ści słą kon tro lę, jak by był on mło dym dziew -
czę cie m40. Księ ciu, w prze ci wień stwie do je go zmar łe go bra ta, nie po -
wie rza no kró lew skich za dań, nie uczo no go sztu ki rzą dze nia ani nie przy -
spo sa bia no do obo wiąz ków wład cy, je śli nie li czyć grun tow nych lek cji
hi sto rii, udzie la nych mu oso bi ście przez oj ca 41. 

Mło dy Hen ryk miał pra wo wy cho dzić z pa ła cu tyl ko pry wat ny mi
drzwia mi, pro wa dzą cy mi do par ku i je dy nie w to wa rzy stwie spe cjal nie
wy zna czo nych osób. Nikt też nie śmiał zbli żyć się do chłop ca ani z nim
roz ma wiać. Więk szość cza su spę dzał on w kom na cie przy le ga ją cej do kró -
lew skiej sy pial ni i był do te go stop nia „pod po rząd ko wa ny oj cu, że nie od -
zy wał się sło wem, o ile król nie zwró cił się do nie go z py ta niem”42.

Być mo że Hen ryk VII, któ ry utra cił trzech sy nów, za nad to sku pił się
na ochro nie zdro wia i bez pie czeń stwie je dy ne go na stęp cy tro nu. In -
na teo ria gło si, że był świa dom zdol no ści księ cia i mu nie ufał. Mó wi ło
się, że „nę kał go strach, iż syn za je go ży cia mo że zdo być zbyt du żą wła -
dzę”43. Ku zyn księ cia, Re gi nald Po le, wy ja wił póź niej, że Hen ryk VII nie -
na wi dził sy na, „nie da rząc go ani czu ło ścią, ani mi ło ścią”44. Pew ne go ra -
zu w 1508 ro ku król tak bar dzo po kłó cił się z mło dym Hen ry kiem, że wy -
da wa ło się, „iż pró bu je go za bić”45. 

Moż na też od nieść wra że nie, że Hen ryk VII był świa dom sła bych
stron chłop ca, bo pil no wał, że by „mó wio no przy nim tyl ko o cno cie, ho -
no rze, spry cie, mą dro ści i czy nach wo jen nych, a prze mil cza no wszyst -
ko, co mo gło by skło nić go do wy stęp ku”46. 
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Ksią żę nie miał oka zji, aby od dać się roz pu ście, moż li we więc, że do ślu -
bu po zo stał pra wicz kiem.

Ta ku ra te la nie trwa ła dłu go, bo w 1509 ro ku król zmarł, a nie do świad -
czo ny mło dzie niec zy skał sa mo dziel ność.
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