
Přílohy  

Příloha č. 1  

Portrét Jindřicha VIII. od Hanse Holbeina mladšího.  

  

(Skidmore, Chris, Edward VI. The Lost King of England, Londýn: Phoenix, 2007.) 

Příloha č. 2 

Portrét Eduarda VI.  

 

(Skidmore, Chris, Edward VI. The Lost King of England, Londýn: Phoenix, 2007.) 



Příloha č. 3 

Portrét královské rodiny. 

Malba zobrazuje Jindřicha VIII. a jeho třetí manželku Janu Seymourovou s jejich synem 

Eduardem VI. Zatímco královská rodina dominuje středu obrazu, královy dcery z předchozích 

dvou manželství, princezna Marie a Alžběta, přihlíží ze stran.  

 

(Loades, David, Henry VIII. Court, church and conflict, Kew: The National Archives, 2007.) 

Příloha č. 4      Příloha č. 5 

Portrét Thomase Cromwella     Portrét Thomase Cranmera 

od Hanse Holbeina mladšího. 

                    

 (MacCulloch, Diarmaid, Thomas Cranmer. A Life. New Haven: YUP, 1996.  
Loades, David, Henry VIII. Court, church and conflict, Kew: The National Archives, 
2007.) 



Příloha č. 6 

Malba Girolama de Treviso mladšího, která zobrazuje čtyři evangelisty kamenující 

papeže. Jindřich VIII. si nechal tuto malbu vytvořit na zakázku a ke konci jeho života visela 

v Hampton Court. Po papežově bocích leží dvě ženské figury, které představují chamtivost a 

pokrytectví. Před papežem leží bula, může se tedy jednat o exkomunikační bulu, jíž papež Pavel 

III. vyobcoval Jindřicha VIII. z církve. Všechny alegorie na reformaci v Anglii jsou si dosti 

podobné. Hlavní myšlenkou je zde svržení papeže spojovaného s přívlastky jako pověrčivost, 

pokrytectví, modloslužba apod. Tímto angličtí evangelíci spolu s anglickým panovníkem 

naráželi na „výmysly“ katolické církve, jako byly odpustky, očistec či nejvyšší postavení 

papeže v rámci katolické církve apod. Oproti tomu se anglikánská církev vymezovala a byla 

anglickými reformátory pokládána za očištěnou církev, jejíž učení je v souladu se slovy Písma.   

 

(MacCulloch, Diarmaid, Tudor Church Militant. Edward VI. and the Protestant Reformation, 

Londýn: Penguin Books, 1999, s. 6.)  

 

 



Příloha č. 7 

Titulní strana Velké Bible v angličtině (Great Bible in English) z roku 1539. 

Titulní strana zobrazuje majestátního Jindřicha VIII., který rozdává dva svazky Bible přeložené 

do národního jazyka jak anglickým duchovním po své pravici, tak světské vrstvě po své levici. 

Bible se dostává ke všem vrstvám poddaných, ke šlechtě, k rytířům a obyčejnému lidu, kteří 

oslavují panovníka zvoláním „Ať žije král.“ (VIVAT REX a GOD SAVE THE KING). 

 

(MacCulloch, Diarmaid, Thomas Cranmer. A Life. New Haven: Yale University Press, 1996, 

s. 239.) 



Příloha č. 8 

Alegorie na anglickou reformaci.  

Obraz od neznámého malíře zobrazuje Jindřicha VIII., který na smrtelném loži ukazuje na 

svého následovníka Eduarda VI., kterého zaštiťuje vláda regentské rady. V pozadí jsou 

zobrazeny obrazoborecké bouře a pokořený papež leží vedle dvou mnichů či řeholníků u nohou 

Eduarda VI. Atribut vlády obou panovníků a anglické reformace představuje otevřená Bible 

s nápisem „Boží slovo přetrvá věčně“ a hanlivá označení jako zbožňování či pověrčivost 

spojovaná s papežstvím a katolickou církví.  

 

 

(Strong, Roy C., „Edward VI and the Pope,“ Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 
23 (1960), č. 3/4, s. 41.)  

 

 

 

 



Příloha č. 9 

Alegorie vlády Eduarda VI. z Foxovy knihy mučedníků.  

Dřevoryt zobrazuje několik z hlavních myšlenek a událostí anglické reformace. V horní části 

obrázku dochází ke strhávání a pálení obrazů, na které evangelíci nahlíželi jako na symboly 

uctívání a lží katolické církve. Katolíci jsou vyháněni z chrámu. V levém dolním rohu je 

zobrazen panovník Eduard VI. jako dárce Písma. V pravém dolním rohu se uskutečňuje kázání 

Božího slova a svátost přijímání, která je reprezentována stolem Páně (namísto oltáře 

v římskokatolické církvi) a svátost křtu, důležité součásti protestantské zbožnosti. Křest a 

přijímání byly jako jediné uznány za svátosti ve formulaci doktríny Čtyřicet dva článků. 

 

(MacCulloch, Diarmaid, Tudor Church Militant. Edward VI. and the Protestant Reformation, 

Londýn: Penguin Books, 1999, s. 10.) 



 

Příloha č. 10 

Kázání biskupa Latimera před Eduardem VI.  

 

(MacCulloch, Diarmaid, Tudor Church Militant. Edward VI. and the Protestant Reformation, 

Londýn: Penguin Books, 1999, s. 25.) 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11  

Ilustrace Večeře Páně z knihy katechismu vydané roku 1674. Stejný způsob slavení 

eucharistie se předpokládá pro období vlády Eduarda VI., kdy byly oltáře nahrazeny 

stoly Páně.  

 

(MacCulloch, Diarmaid, Tudor Church Militant. Edward VI. and the Protestant 

Reformation, Londýn: Penguin Books, 1999, s. 100.) 

	


