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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací vývoje anglikánské církve za vlády 

Jindřicha VIII. a jeho syna Eduarda VI. V první části práce je stručně nastíněno pozadí vlády 

Jindřicha VIII. a Eduarda VI., za kterého stát spravovala regentská rada. Dále je zde zmíněn 

Jindřichův rozvod s Kateřinou Aragonskou, neboť tato událost vedla k osamostatnění 

anglické církve od Říma. Rovněž se práce zabývá ustavováním anglikánské církve  

ve 30. letech 16. století pomocí zákonů a nařízení vydaných parlamentem, které upevnily 

moc anglického krále nad církví. Druhá část se věnuje tomu, jak se v průběhu 30. a 40. let 

formovala doktrína a ustanovovala liturgie, přičemž důležité odlišnosti vývoje týkající se 

např. výkladu eucharistie nebo pohledu na celibát a kněžská manželství jsou porovnány 

s následujícím vývojem za vlády Eduarda VI. Dílčí kapitoly této části porovnávají a dávají 

do souvislostí jednotlivé události, které jsou pro vývoj anglikánské církve charakteristické, 

jako např. rozpuštění klášterů, zrušení zádušních nadací, vydání anglického překladu Písma 

nebo Knihy společných modliteb. Předmětem této práce je rovněž postavení panovníka 

v rámci anglikánské církve a vytváření obrazu jeho svrchovanosti. Práce také zmiňuje vliv 

a působení duchovních a politiků v panovníkově okolí, kteří, jako např. Thomas Cromwell 

nebo Thomas Cranmer, zasahovali do utváření anglikánské církve, její doktríny a liturgie.  
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Abstract 

This bachelor thesis aims to compare the development of the Church of England during the 

reign of Henry VIII and his son Edward VI. In the first part of the thesis there is a brief 

overview of Henry’s and Edward’s reigns. The Regency Council that governed the realm 

while Edward was a child is also mentioned. The work also deals with Henry’s divorce from 

Catherine of Aragon, as it led to the break with Rome. Furthermore, this thesis is concerned 

with the documents and acts issued by the parliament that established the royal supremacy 

over the Church of England in the 1530’s. The second part of the thesis focuses on the 

process of establishing the doctrine and liturgical use during the 1530’s and 1540’s. 

Important differences between the development during Henry’s and Edward’s reigns are 

compared. These differences concern especially the doctrine of Eucharist and communion 

or the attitude to clerical celibacy and marriages. Individual chapters of the second part  

of the thesis are concerned with particular events that are crucial for the development of the 

Church of England, e.g. the Dissolution of the Monasteries, the suppression of the chantries, 

English translation of the Scripture or the publication of the Book of Common Prayer. One 

of the main aims of this works is also to examine the position of the king within the Church 

of England and the representation of his supremacy. Finally, the thesis also deals with the 

influence of some clergymen and councillors in the court. These men, such as Thomas 

Cromwell and Thomas Cranmer, became involved in the process of establishing the Church 

of England, its doctrine and liturgy.  
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Úvod 

Postava Jindřicha VIII. se v nedávné době především díky médiím stala 

zpopularizovanou. V obecné povědomí je tak Jindřich VIII. vnímán jako panovník, který kvůli 

touze po mužském potomkovi a dvorní dámě Anně Boleynové založil samostatnou církev. 

Tento obrázek anglického panovníka, i když nelze politické a osobní důvody Jindřicha VIII. 

zpochybnit, bohužel zastiňuje detailnější pozornost, kterou by si založení a vývoj anglikánské 

církve zasloužily. S tímto názorem jsem se setkala i při výuce dějepisu a historie, téma 

anglikánské církve bylo velice rychle „smeteno ze stolu“ a co se týče osoby Jindřicha VIII., 

zmínky se týkaly především jeho sňatkové politiky. V britské historiografii má toto téma své 

místo a osobnosti anglické reformace a její jednotlivé fáze během panování anglických králů  

a královen zůstávají až do dnešní doby oblastí bádání a zájmu britských historiků. Do češtiny 

jsou oproti tomu přeložené spíše populárně naučné publikace nebo historické romány, které si 

získaly určitou popularitu, ale odborné monografie se zájmu překladatelů pravděpodobně 

vyhýbají. Z velkého množství monografií zabývajících se tímto tématem je zde k dispozici stále 

jen malé množství. 

 Mou motivací k výběru tématu se stalo pohlédnout na anglickou církev a její vytváření 

jako na teologickou reformaci, do které panovník přispěl svým náboženským přesvědčením. 

Právě Eduard jako vysněný dědic anglického trůnu a jeho vláda nabídla evangelíkům takový 

prostor, aby mohli protestantskou revoluci nakonec uskutečnit a vymezit se nebo pokračovat 

v náboženských reformách uskutečněných během vlády Eduardova otce. Jindřich VIII. vládl 

v letech 1509–1547 a anglikánská církev se začala vytvářet od 30. let 16. století. Na to, aby 

položil základy nové církve měl Jindřich VIII. bezmála sedmnáct let oproti pouhým šesti 

rokům, kdy Anglii panoval Eduard VI. a regentská rada. V porovnání, kolik času měli oba 

panovníci na to, aby uskutečnili reformy, dosáhli evangelíci za panování Eduarda VI. velkého 

posunu k protestantismu bez toho, aniž by se vývoj zároveň „posouval zpět“ ke tradicím 

římskokatolické církve. Od původního vzdoru Jindřicha VIII. proti úřadujícímu papeži a jeho 

autoritě došlo až ke vzniku svébytné anglické církve, která si vymezila svůj charakter za vlády 

Eduarda VI., kdy byla vytvořena určující doktrína a jednotný způsob liturgie. I protestantská 

vláda Eduarda VI. a regentské rady mezi lety 1547–1553 mohla navazovat na stěžejní 

náboženské reformy z dob Jindřicha VIII. Předmětem této práce je porovnání vývoje 

anglikánské církve za vlády Jindřicha VIII. a jeho syna a následovníka Eduarda VI. Komparace 
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se týká zásadních otázek liturgie, formulace doktríny, zásadních reforem a událostí ve vývoji 

anglické církve a postavení panovníka jako hlavy této církve. 

 Anglikánská církev a její problematika je velice rozsáhlým tématem, tato práce se 

soustředila především na oblast Anglie, ne na protestantskou reformaci nebo šíření reforem 

v Irsku či Skotsku. Vliv nebo připomínky některých duchovních a poradců jako Cromwella, 

Cranmera, Latimera nebo Morea jsou zmíněny v kontextu s některými událostmi a podtématy, 

mým záměrem ale nebylo, aby se součástí práce staly jejich životopisné medailonky. Tato práce 

se snažila zmapovat základní vývoj anglikánské církve za vlády Jindřicha VIII. a Eduarda VI. 

a porovnat ho. Zabývá se proto výše zmíněnými tématy, které představují jedny z hlavních 

událostí a reforem, není ale jejím cílem porovnat a obsáhnout komplexně celou problematiku 

anglikánské církve a srovnávat do detailů vliv všech evropských reformátorů v rámci utváření 

anglické církve. Snahou této práce je také načrtnout, že právě během vlád Jindřicha VIII.  

a Eduarda VI. došlo k takovým reformám, na které navazovaly další britští monarchové a jež 

přispěly ke svébytnosti Británie jako země, v čele jejíž církve dodnes stojí panovník, a jedním 

z hlavních prvků národní příslušnosti je právě samostatná anglikánská církev.  

V anglosaském prostředí je období vlády Tudorů, reformace v Anglii a vývoje 

anglikánské církve během 16. století hojně zpracovávaným tématem. Počet obsáhlých 

monografií zabývajících se touto problematikou od druhé poloviny 20. století každé desetiletí 

zvyšuje. V 50. a 60. letech 20. století přispěly svými stěžejními monografiemi do anglosaské 

historiografie dějin Tudorů a anglické reformace britský profesor Jack Scarisbrick1 nebo Sir 

Geoffrey Rudolph Elton.2 Přesto, že bylo o tudorovských panovnících a anglikánské církvi 

napsáno nespočet monografií, zůstává mnoho otázek nezodpovězených. Zejména jedná-li se  

o míru vlivu Thomase Cromwella a Jindřicha VIII. na utváření anglické církve nebo odtržení 

od Říma či důvodů k rozpuštění klášterů, kde někteří historikové zůstávají i nadále přesvědčeni, 

že hlavní příčinou byl zisk financí a majetku, ne církevní reforma. Geoffrey Elton byl autorem 

několika monografií a článků a oproti Scarisbrickovi přičítal větší roli v utváření anglické 

církve Thomasi Cromwellovi, Scarisbrick naopak argumentoval ve prospěch Jindřicha VIII., 

                                                        

1 Hlavním přínosem Jacka Scarisbricka se stala propracovaná biografie Jindřicha VIII. Scarisbrick, Jack, Henry 
VIII, Londýn: The Chaucer Press, 1968.  
2 Geoffrey Elton obohacoval historiografie anglikánské církve a éry Tudorů od 50. do 90. let 20. století. Mezi jeho 
monografie patří např.: Elton, Geoffrey R., England under the Tudors, Londýn: Methuen&Co., 1955; Elton, 
Geoffrey R., Reform and Reformation England 1509-1558, Cambridge: Harvard University Press, 1977; Elton, 
Geoffrey R., „Thomas Cromwell’s Decline and Fall,“ The Cambridge Historical Journal 10 (1951), č. 2,  
s. 150-185.   
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jeho angažovanosti v církevní politice a viděl panovníka jako hybnou sílu reformace. Přesto, že 

důležité monografie těchto dvou historiků byly napsány v 50. a 60. letech, současní historikové 

se o jejich přínos stále opírají či se vůči jejich názorům vymezují. Současní historikové věnující 

se tomuto tématu působí velice často na významným britských univerzitách.  

Ke své práci jsem takto využila obsáhlou monografii britského historika George  

W. Bernarda The King’s Reformation.3 Bernard se ve své práci snaží podpořit argument, že  

za rozkol s Římem a osamostatnění anglické církve byl zodpovědný Jindřich VIII. a že král se 

během svého panování snažil prosazovat politiku střední cesty.4 S tím také souvisí fakt, že 

Bernard se staví proti názoru mnoha historiků, že Jindřich nechal zrušit kláštery a mnišství 

v Anglii za tím účelem, aby se obohatil a získal majetek, ale snaží se dokázat, že se jednalo  

o součást náboženské reformace. Jeho monografie se omezuje pouze na vznik a vývoj 

anglikánské církve za vlády Jindřicha VIII. Bernard zde ale vytváří ucelený obraz doby, když 

se věnuje klíčovým událostem v rámci vývoje anglikánské církve jako královu rozvodu, 

rozpuštění klášterů, opozici, královské supremaci, vývoji doktríny a mnoha osobnostem, kteří 

se na utváření anglikánské církve podíleli, i když hlavní iniciativu a podíl přisuzuje tento 

historik Jindřichovi VIII. Další monografie současně působících britských historiků, jako např. 

The Stripping of the Altars 5  Eamonda Duffyho působícího na Univerzitě v Cambridgi  

z 90. let 20. století, který se v první části své monografie věnuje strukturám tradičního 

římskokatolického náboženství v Anglie a následnému náboženskému vývoji během vlád 

Jindřicha VIII. a všech jeho potomků. Náboženský vývoj napříč vládou dynastie Tudorů je také 

hlavním tématem monografie nazvané English Reformations6 Christophera Haigha, jejíž titul  

o mnohém vypovídá. Název Anglické reformace jednak odkazuje na vlády jednotlivých 

tudorovských panovníků a tudíž specifický vývoj reformace, jednak pohlíží na vytváření 

anglikánské církve jako na svébytný proces v Anglii ovlivněný myšlenkami evropské 

reformace.  

                                                        

3 Bernard, George W. The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church. New Haven: 
Yale University Press, 2005.  
4 Své přesvědčení vyjádřil také v článku o Jindřichově „střední cestě.“ Bernard, George W., „The Making of 
Religious Policy, 1533-1546: Henry VIII and the Search for the Middle Way,“ The Historical Journal 41 (1998), 
č. 2, s. 321-349.  
5 Duffy, Eamon, The Stripping of the Altars. Traditional Religion in England 1400-1580. New Haven: Yale 
University Press, s. 1992.  
6 Haigh, Christopher, English Reformations: Religion, Politics, and Society under the Tudors. Oxford: Clarendon 
Press, 1993. 
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Z primárních pramenů lze k tématu anglikánské církve čerpat zejména z nařízení  

a zákonů vydaných za vlády obou panovníků, dále kázání, formulací doktrín a liturgie, 

teologických spisů či kronik. Ke své práci jsem ze soudobých pramenů použila především 

nařízení z edice církevních dokumentů Documents Illustrative of English Church History.7 Tato 

edice obsahuje mnoho nařízení a zákonů, které ustanovovaly Jindřichovu svrchovanost nebo 

uváděly v platnost a vyhlašovaly rozpuštění větších a menších klášterů, zrušení zádušních 

nadací či povolení kněžských manželství. Tyto prameny se staly základem ke zmapování 

vývoje anglikánské církve, formulace doktríny a liturgie a umožnily mi porovnat, jak se 

proměňovalo učení anglikánské církve během Jindřichovy vlády oproti vládě Eduarda VI. 

K podložení některých argumentů jsem využila citace také z edice, která obsahuje některé spisy 

a psaní Thomase Cranmera Miscellaneous Letters and Writings of Thomas Cranmer, 8  který 

působil v anglikánské církvi jak za vlády Jindřicha VIII., tak Eduarda VI.. Jeho práce zahrnují 

homilie, kázání, předmluvy k Velké Bibli v angličtině nebo proslov k Eduardovi VI. při jeho 

korunovaci. Dalším pramenem vydaným ve druhé polovině 16. století je tzv. Foxova kniha 

mučedníků. 9  Její autor John Foxe zažil vládu Jindřicha VIII. i Eduarda VI. a byl sám 

přesvědčeným protestantem, proto nelze u jeho knihy mluvit o objektivitě. Vyskytuje se zde  

i znění některých dokumentů, korespondence mezi Jindřichem a některými biskupy nebo 

některá Jindřichova prohlášení apod. Z období vlády Jindřicha VIII. Foxe hojně zmiňuje 

odmítání papežské autority a podporuje tím vytváření obrazu papeže jako Antikrista, spojení 

tohoto úřadu s modloslužbou a přetvářkou. Knihou mučedníků bylo toto Foxovo dílo nazváno 

proto, že obsahuje „historie“ protestantů, kteří byli popraveni, v edici, kterou jsme měla 

k dispozici tak Foxe mluví např. o Williamu Tyndaleovi nebo Anne Askew. Tato práce se 

skládá ze dvou částí, přičemž v první z nich se zaměřuji na přehled Jindřichovy i Eduardovy 

vlády, rozvod Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou a ustanovování královské autority nad 

církví pomocí dokumentů, která vydal parlament. Kapitola, která rozebírá rozvod Jindřicha 

VIII. s Kateřinou Aragonskou, se nesnaží vyložit politické důvody anulace tohoto sňatku, ale 

především teologickou argumentaci ve prospěch panovníka. Jednalo se zejména o ty části 

Starého zákona, které duchovní vykládali jako podpůrný argument pro neplatnost králova 

sňatku a původního dispenzu papeže Julia II. Další kapitolu, ve které zmiňuji některá z mnoha 

                                                        

7  Gee, Henry and Hardy, William John (eds.), Documents Illustrative of English Church History, London: 
Macmillan, 1896. < https://archive.org/details/documentsillust02hardgoog> 
8 Cox, Edmund John (ed.), Miscellaneous Writings and Letters of Thomas Cranmer, Archbishop of Canterbury, 
Martyr 1556, Cambridge: Cambridge University Press, 1846.  
9 Cattley, Stephen Reed (ed.), The Acts and Monuments of John Foxe, Vol. 5, London: R.B.Seeley a W. Burnside, 
1838.  
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nařízení a zákonů, jimiž parlament ustanovil a upevňoval moc panovníka nad církví  

a duchovními, je nutné dát do souvislosti s kapitolou rozebírající ideologickou obranu 

královského prvenství v církvi. Panovník byl pokládán za svrchovaného vládce, jenž se zpovídá 

pouze Bohu a vládne v souladu s Písmem. Po osamostatnění anglické církve od Říma se stalo 

hlavním cílem vymezit se vůči papeži jako hlavě katolické církve a vytvořit obraz panovníka 

jako vládce „čisté“ církve, která odsuzuje výmysly, předsudky a modloslužby spojené 

římskokatolickou církví. Slova Bible se stala stěžejními a určujícími. Oba angličtí panovníci, 

Jindřich VIII. i Eduard VI., byli přirovnáváni ke starozákonním panovníkům, jako Davidovi 

nebo Josiášovi, kteří stáli u počátku „nové éry,“ řídili se Písmem a prováděli takové reformy, 

které měli svést věřící na správnou cestu.  

Ve druhé části práce jsem se zaměřila na vývoj formulace doktríny a liturgie během  

30. a 40. let 16. století, protože se zde odrážely vlivy jak tradice římskokatolické církve, tak 

luteránství, popř. erasmiánství a to především v případě vydání Bible v národním jazyce.  

Soustředila jsem se především na porovnání toho, jak anglická církev za vlády obou panovníků 

pohlížela na svátost přijímání, učení o transsubstanciaci a kněžský celibát. Učení o reálné 

přítomnosti Krista v hostii se v průběhu let měnilo i v pojetí Thomase Cranmera a nakonec bylo 

ovlivněno myšlenkami kalvinismu, což se ovšem mohlo prosadit až během reformace 

uskutečněné za vlády Eduarda VI. Jindřich oproti tomu stále lpěl na tradičním pojetí doktríny 

a římskokatolickém ritu. Další dílčí kapitoly se zabývají jednotlivými událostmi či reformami 

ve vývoji anglické církve, jako bylo rozpuštění klášterů spolu s rebelií známou jako Pouť 

milosrdenství, zrušení zádušních nadací, vydání Bible v angličtině nebo Knihy společných 

modliteb. Tyto události jsem se snažila dát do souvislostí a v tom případě pohlížet např. na 

zrušení kaplí jako na jisté pokračování církevní reformy rozpuštění církevních domů a zrušení 

mnišství nebo porovnat vývoj v rámci období vlád obou panovníků. Stěžejní je také otázka 

královské supremace a svrchovaného postavení, na kterou, jak již bylo zmíněno, je pohlíženo 

z hlediska legislativy i ideově.  
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1 Vláda Jindřicha VIII. a Eduarda VI. 

Jindřich VIII. představuje jednoho z nejznámějších anglických panovníků, který  

ve své zemi vládl od roku 1509 až do své smrti v roce 1547. Během svého panování Jindřich 

VIII. dosáhl titulu irského krále a v zahraniční politice Anglie střídavě vedla války nebo naopak 

uzavírala spojenectví s Francií a Svatou říší římskou. Dalším rysem Jindřichovy vlády byla 

sňatková politika, čímž není myšleno pouze jeho šest sňatků, ale také manželství Jindřichových 

dvou sester a snahy o ujednání svazků pro jeho dvě dcery a jediného legitimního syna Eduarda. 

Jedním z nejvýraznějších rysů jeho vlády se stal rozchod s Římem a založení samostatné 

anglikánské církve. Jeho rozvod je vnímán jako politicky a osobně motivovaný čin, který stál 

u zrodu svébytnosti anglické církve a náboženské reformace v Anglii. Vláda následujícího 

panovníka byla mnohem kratší, Eduard VI., Jindřichův jediný mužský následník, seděl na trůnu 

pouhých šest let. Kvůli Eduardově nízkému věku se k moci dostala regentská rada nejprve 

v čele s jeho strýčkem vévodou ze Somersetu a později vévodou z Northumberlandu, kteří 

spolu s evangelickými duchovními dosáhli uskutečnění protestantské  reformace v Anglii. 

Eduard se narodil jako vyvolený syn, do kterého se vkládaly značné naděje a jenž se svým 

svrchovaným postavením stal zaštiťující autoritou protestantské reformace v letech  

1547–1553. 

 

 

1.1 Obraz Jindřicha VIII. a jeho vlády  

 Jindřich VIII., syn Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku, se narodil roku 1491. Stal se 

druhým panovníkem z rodu Tudorů poté, co jeho otec bojující na straně Lancasterů porazil roku 

1485 Richarda III. v bitvě u Bosworthu, která zároveň představovala konec dlouhotrvajícího 

konfliktu Válek růží. Následníkem trůnu byl původně určen starší Jindřichův bratr Artur, princ 

z Walesu, který roku 1501 uzavřel sňatek se španělskou princeznou Kateřinou Aragonskou, 

avšak několik měsíců poté zemřel na tuberkulózu.10 Arturovou smrtí se Jindřichova pozice 

změnila z druhého syna, který byl údajně určen pro církevní kariéru,11 na následníka trůnu. 

                                                        

10 Scarisbrick, John, Henry VIII, Suffolk: Methuen Paperbacks, 1968, s. 18-19. 
11 Důkazem pro to, že Jindřich byl určený pro církevní kariéru pro arcibiskupství v Canterbury, je přesvědčení 
lorda Herberta z Chesbury, který toto napsal roku 1672. Oba autoři Jindřichovy biografie Scarisbrick a Loades 
argumentují, že jediným podkladem pro tuto myšlenku je fakt, že bych Jindřich v mládí vyučován teologii, což 
oba pokládají za nepravděpodobné. 
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Jindřich měl nejprve titul vévody z Yorku,12 po Arturově smrti získal i Cornwallské vévodství 

a roku 1503 byl titulován princ z Walesu a hrabě z Chesteru.13  

Jindřich VII. zemřel 22. dubna 1509 a jeho syn byl korunován 24. června téhož roku 

spolu s novou královnou Kateřinou Aragonskou. Bezprostředně po svém nástupu na trůn nechal 

Jindřich  zatknout a popravit Richarda Empsona a Edmunda Dudleyho, poradce Jindřicha VII., 

kteří zneužívali finanční politiky a uvalovali nesmyslné pokuty.14 Historik a autor monografie 

o Jindřichu VIII. David Loades tvrdí, že zatčení a poprava Empsona a Dudleyho bylo 

znamením, že panovník se zbavuje starého režimu a nastoluje nový. Oba muži byli pod 

ochranou Jindřicha VII., ale těšili se značné nepopularitě mezi šlechtou a ostatními rádci. Tento 

krok je tak možné vidět jako způsob, jakým si Jindřich získával autoritu na začátku své vlády.  

 Jindřich se stal právoplatným králem Anglie, přesto se ale snažil eliminovat možné 

nepřátele a kandidáty na trůn. V roce 1521 byl zatčen a popraven Eduard Stafford, třetí vévoda 

z Buckinghamu.15 Možné ohrožení Jindřichovy pozice představovala hlavně rodina de la Pole 

- Edmund de la Pole, vévoda ze Suffolku, který byl uvězněn v Toweru, a jeho bratr Richard de 

la Pole bojující ve francouzských službách a známý jako Bílá růže.16 Edmund de la Pole byl 

popraven v roce 1513 po věznění v Toweru na základě obvinění, že vedl velezrádnou 

korespondenci se svým bratrem, jenž byl ve Francii. Jindřich tak využil zákona o ztrátě cti, práv 

a majetku bez soudního projednání (tzv. Act of Attainder), který proti Edmundovi de la Poleovi 

nechal přijmout již Jindřich VII., což novému panovníkovi umožňovalo nechat popravit  

de la Polea bez soudu. Edmundův bratr Richard představoval v rukou Francouzů potenciální 

                                                        

Loades, David, Henry VIII. Court, church and conflict, Kew: The National Archives, 2007, s. 178.  
Scarisbrick, s. 20. 
12 Loades, s. 16. 
13 Scarisbrick, s. 19. 
14 Loades, s. 17. 
15 Vévoda z Buckinghamu by případně mohl vznést nárok jako potomek Eduarda III. V 16. století byl jedním z 
nejvlivnějších a nejmajetnějších šlechticů a navíc by sňatkovou politikou spojen s ostatními vlivnými rody Anglie. 
Jindřich se pravděpodobně obával spiknutí ze strany šlechty. Buckingham byl zatčen, byl proti němu přijat zákon 
o ztrátě cti, právu a majetku a v roce 1521 byl popraven.  
Chlubna, Jan, „Kdo mu slíbil prince? Jindřich VIII. v zápase o zajištění dynastie Tudorů I.,“ Historický obzor 23 
(2012), č. 9/10, s. 196. 
16 Jedině sestra krále Eduarda IV. Alžběta po sobě zanechala potomky. Alžběta se provdala za vévodu ze Suffolku 
Jana de la Polea. Jejich syn Jan, hrabě z Lincolnu, byl Richardem III. určen jeho nástupcem, ale v roce 1487 
zemřel. Jan měl dva bratry - Edmunda a Richarda de la Pole. De la Pole nebyl ovšem jediný rod, který mohl vznést 
nárok na trůn. Jindřich byl po matce Alžbětě York - Alžběta byla nejstarší dcerou Eduarda IV., ale měla dvě sestry. 
Její sestra Anna si vzala Thomase Howarda, který se roku 1525 stal 3. vévodou z Norfolku a její další sestra 
Kateřina se provdala za hraběte z Devonu Williama Courtenaye. Loades, s. 137. 
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zbraň proti Jindřichovi, protože mohl vznést nárok na anglický trůn, ale zahynul v roce 1525  

v bitvě u Pavie.17  

 Jindřichovo pole působnosti v domácí politice nepředstavovala pouze Anglie, ale  

i Irsko18 a Wales. Po svém nástupu na trůn Jindřich znovu jmenoval Geralda, osmého hraběte 

z Kildare a příslušníka jednoho z rodů, které uznávaly obecné právo a svrchovanost Anglie nad 

Irskem, guvernérem Irska.19 Zpočátku své vlády tak Jindřich v Irsku pokračoval v politice 

svého otce, tedy dosazováním anglo-irské šlechty, která spravovala zemi jménem anglického 

krále. Kildare byl respektován jako vůdce jak Angličany, tak Iry na ostrově a to dokonce  

i irskými klany, jež neuznávaly anglickou nadvládu, což bylo pro Anglii dost podstatné.  

 Po smrti Kildarea převzal správu jeho syn, který se po odvolání dvou svých poradců 

dostal do problémů a byl jimi obviněn u anglického dvora, že vede až příliš samostatnou 

politiku a odklání se od autority anglického panovníka. Poté ho Jindřich povolal do Londýna  

a prozatím potvrdil v jeho úřadu. 20  Později byl ale Kildare odvolán, neboť neuposlechl 

Jindřichovy instrukce.21 Krátce nato byl poslán zpět do Irska, aby tam vyřešil další problém, 

který vyvolal jeho příbuzný hrabě z Desmondu, jež dokonce začal vyjednávat s Francií  

a jako anglického krále uznal Richarda de la Polea. Problémy pro anglickou vládu v Irsku 

představoval později i Kildareův syn Lord Offaly známý jako „hedvábný Thomas“ (Silken 

                                                        

17 Chlubna, s. 194. 
18 Mezi králova zámořská dominia patřilo Irsko, Calais a Normanské ostrovy (the Channel Islands). Calais bylo 
pro Angličany důležitým městem na kontinentě a sloužilo také jako stanice anglického obchodu.  
Elton, Geoffrey R., Reform and Reformation England, 1509-1558, Cambridge (Massachusetts): HUP, 1977, s. 21, 
205.  
19 Irsko bylo rozděleno na tři zóny. První z nich zvaná the Pale, do které patřil Dublin se svým okolím a kde platila 
královská nařízení a obecné právo (common law) - tedy právo spravované jménem krále. Druhá část Irska byla 
nazývána “poslušnou zemí” a spadalo pod ní území Leinsteru a Munsteru. Platilo zde obecné právo i gaelské zvyky 
a tato část země uznávala královu svrchovanost. O správu této oblasti se ovšem starali anglo-irští peeři, mezi 
nejznámější zástupce těchto rodů v Irsku patřil Kildare, Desmond a Ormond. Třetí část byla pod správou gaelských 
náčelníků, králova svrchovanost zde nebyla uznána. Do tohoto území patřil Connacht a Ulster. Třetí zóna 
neuznávala ani irský parlament, který byl spravován z Londýna a jejímž modelem byl ten anglický, proto zde ani 
neměli své zástupce. Loades s. 158; Elton, Reform and Reformation England, 1509-1558, s. 20.  
20 Loades, s. 161. 
21  Spor se týkal dědictví po členovi dalšího vlivného rodu v Irsku, Thomasi Butlerovi, hraběti z Ormondu.  
O dědictví po Thomasovi usiloval jeho synovec, Sir Piers Butler, a jeho dvě dcery, které byly příbuzné s Annou 
Boleynovou (jedna z dcer, Margareta, byla Annina babička). Jindřich proto instruoval Kildarea, aby rozhodl ve 
prospěch Ormondových dcer, on ale učinil opak a dědictví přiznal Butlerovi. Kildare se dostal do nemilosti a do 
Irska byl poslán Thomas Howard, hrabě ze Surrey, který na rozdíl od Jindřicha preferoval podřízení vojenskou 
cestou. Jindřich se chtěl soustředit raději na spolupráci s irskou šlechtou a klany, aby tak Anglie získala větší sféru 
vlivu, než jen na území Pale, kde vládla doposud. Přesto, že mu předtím nechtěl přiznat dědictví, jmenoval Jindřich 
namísto Kildarea Pierse Butlera, jehož titul hrabě z Ormondu ale uznal až v roce 1528.  Loades, s. 161-163. 
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Thomas). Na protest proti Jindřichově vládě, anglického panovníka nazýval schizmatickým 

králem, se v roce 1534 postavil do čela povstání, které bylo Angličany potlačeno a pro Offalyho 

mělo krvavé následky, když byli všichni mužští zástupci této rodiny v roce 1537 popraveni.22 

 Po těchto událostech svěřoval Jindřich vedení Irska do rukou Angličanů. Určil tak jako 

správce svého nevlastního syna Jindřicha FitzRoye, vévodu z Richmondu,23 po jehož smrti  

a neúspěšném vedení Irska Lordem Greyem, se do čela Irska postavil Sir Anthony  

St Leger. Cílem jeho politiky bylo inkorporovat i irské klany tím, že by každý z nich postoupil 

své území irskému králi a získal ho zpět ve formě léna.24 Irská šlechta měla tímto krokem 

respektovat panovníkovu autoritu výměnou za královskou ochranu. Důsledkem této reformy  

a dohodou s irskou elitou bylo politické zřízení v Irsku změněno z vlády lordů na království, 

neboť se statutem schváleným irským parlamentem roku 1541 stal Jindřich VIII. irským 

králem.25 Obě země byly sice formálně spojeny, ale fungovaly spíše samostatně. 26 

 Správní reorganizace se dotkla také Walesu.27 Po pádu kardinála Wolseyho se územní 

správy ujal Thomas Cromwell, který podle britského historika George Eltona zamýšlel 

uspořádat Wales jako “soubor hrabství,” kde by dominovalo anglické právo a jazyk. 28  

Na druhou stranu představovalo pro Wales toto pevné spojení přínos a bylo uvítáno.29 Walesu 

se týkaly zákony z roku 1535 zabývající se právem, které mělo být ve Walesu užito, „ačkoliv 

dominium, knížectví a welšská země je a vždycky byla právem začleněná, sjednocená  

a podřízená koruně tohoto království jako její člen a součást. Proto je zde jeho královská výsost 

                                                        

22 Loades, s. 161-166. 
23 Richmond byl synem Elizabeth Blountové a Jindřicha VIII. V šesti letech ho Jindřich jmenoval rytířem a později 
ho tituloval vévodou z Richmondu a Somersetu. Zemřel v roce 1536. Loades, s. 42-43. 
24 Získání léna mělo být zároveň spojeno se získáním titulu barona a vstupem do irské Sněmovny lordů.  
Loades, s. 169. 
25 Scarisbrick, s. 548. 
26Angličané se snažili, aby se Irové adaptovali na anglické právo, zvyky a jazyk. Co se týče náboženské reformy, 
proběhla i v Irsku vlna rozpuštění klášterů. Ve srovnání s velikostí Irska, ale mnoho klášterů zrušení odolalo a 
vzdorovalo, protože mnišství a klášterní život existovaly v Irsku dříve, nežli v Anglii, a měly tam daleko silnější 
tradici. Jindřich byl formálně uznán irským parlamentem jako hlava irské církve roku 1536. Scarisbrick, s. 549. 
Guy, John, Tudor England, Oxford: OUP, 1990, s. 359-360. 
27  Správa a soudní pravomoc ve Walesu byla vykonávána biskupy, opaty a místními magnáty. Správa byla 
nepřehledná a nejednotná, proto bylo zapotřebí reformy. Guy, s. 174. 
28 Elton prezentuje tento krok jako iniciativu Cromwella. Je nutné pohlížet na Wales jako knížectví a důležité 
území pro královskou korunu, neboť budoucí angličtí králové, jako např. sám Jindřich, jeho otec nebo bratr byli 
titulováni princi z Walesu.  
29 Elton, Reform and Reformation England, 1509-1558, s. 204-205. 
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hlavou, králem, pánem a vládcem.“30 V roce 1536 byl vydán Zákon o jednotě (Act of Unity), 

který také zaváděl anglickou správu, organizaci a obecné právo ve Walesu.31 

 Vláda Jindřichova otce bývá charakterizována jako stabilní a nekonfliktní období.  

Za vlády Jindřicha VIII. Anglie vstoupila do konfliktu a v tomto kroku, stejně jako v odstranění 

Empsona a Dudleyho, vidí Loades Jindřichovu snahu vymezit se vůči starému režimu.  

Jindřichova touha uspět také jako král-válečník souvisí s jeho povahou a vášní pro rytířství.32 

Julius II. roku 1512 odebral francouzskému panovníkovi titul “nejkřesťanštější král” a propůjčil 

ho Jindřichovi, což muselo být právě jednou z motivací Jindřichova vstupu do války – Jindřich 

byl ambicióznější než jeho otec a mohl toužit po francouzském království jako po državě, která 

anglickým králům náležela.33 

 Na poli zahraniční politiky se anglický panovník snažil také prosadit. Historikové David 

Loades i Jack Scarisbrick vyjadřují přesvědčení, že Jindřich byl iniciátorem války s Francií.  

Na poli evropské politiky v té době figurovala liga z Cambrai, jež vznikla v roce 1508 a o rok 

později sdružila Francii, papeže a císaře proti Benátkám. Jestliže se chtěl Jindřich postavit 

Francii, jako spojenec se nabízely Benátky.34 To by ovšem Jindřicha stavělo i do opozice vůči 

papeži a císaři, proto čekal na další krok. Mezi jeho poradci se našli ti, kteří se přikláněli  

na udržení přátelství a spojenectví s Francií a na straně druhé stáli rádci naklonění spojenectví 

se Španělskem. Jindřich roku 1510 uzavřel spojeneckou smlouvu s Francií, ale následně nato 

se spojil se Španělskem, což učinilo předchozí spojenectví neplatným. 35  Španělsko se 

neprokázalo být dobrým spojencem, neboť se v následujícím konfliktu s Francií soustředilo 

pouze na své vlastní zájmy, tedy dobytí Navarry. Nakonec Španělé spojenectví opustili a přidali 

se na stranu Francie. Svatá liga, spojenectví zorganizované papežem Juliem II., na jejíž straně 

                                                        

30  “Albeit the Dominion, Principality and Country of Wales justly and righteously is, and ever hath been 
incorporated, annexed, united and subject to and under the Imperial Crown of this Realm, as a very Member and 
Joint of the same, wherefore the King's most Royal Majesty of meer Droit, and very Right, is very Head, King, 
Lord and Ruler” An Act for Laws and Justice to be ministered in Wales in like form as it is in this Realm,  
In: Tomlins, Thomas Edline and Raithby, John (eds.), The Statutes at Large of England and Great Britain: From 
Magna Carta to the Union of the Kingdoms of Great Britain and Ireland, Vol IIII., London, 1861 s. 243. 
31 Elton, Reform and Reformation England, 1509-1558, s. 204. 
32  Jindřich využíval peníze na výstavbu opevnění, válečné operace a námořnictvo. Protože byl ješitný a 
sebevědomý, potřeboval uspět také jako válečník. Jindřich je známý pro svou zálibu v turnajích, ve kterých nesměl 
být poražen; viděl se v pozici rytíře a kavalíra.  
33 Loades, s. 26. 
34 Scarisbrick, s. 44. 
35 Scarisbrick, s. 44-46. 
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bojovala i Anglie, byla naproti tomu posilněna o spojenectví s císařem Maxmiliánem.36 Jediné, 

co Jindřich v tomto konfliktu získal, bylo dobyté  město Tournai. V této době přišla Anglie také 

o svého skotského spojence, když Jindřichův švagr Jakub IV.37  porušil mírovou smlouvu  

s Anglií a přidal se na stranu Francie. Roku 1514 byla podepsána mírová smlouva s Francií  

a Jindřich se začal více zaobírat sňatkovou politikou. Panovník plánoval provdat svou sestru 

Marii nejprve za Maxmiliánova vnuka Karla, nakonec ale uzavřela sňatek s podstatně starším 

francouzským panovníkem Ludvíkem XII. 38 

 Na francouzském a španělském trůně se objevili noví panovníci. Ludvík zemřel rok  

po svatbě s Marií a vlády se ujal jeho bratranec František, vévoda z Valois, a následníkem 

Ferdinanda Aragonského se stal Karel, pozdější císař Karel V. Tito mladí panovníci se spolu  

s Jindřichem VIII. na základě Londýnské smlouvy stali spojenci. 39  Přesto se jeden proti 

druhému obrátili, nejprve Karel s Jindřichem proti Františkovi 40  a později s rostoucím 

sebevědomím ztratil o alianci zájem Karel.41 Přesto, že se Karel proti Jindřichovi během jeho 

rozvodové kampaně vojensky nevzepřel, 42  vztahy mezi císařem a Anglií zůstaly napjaté 

vzhledem k tomu, že Kateřina Aragonská byla Karlovou tetou. Konflikt se obnovil v roce 1543, 

kdy Jindřich podepsal spojenectví s císařem. Anglická i císařská armáda zaútočila na Francii  

a Jindřich dobyl Boulogne. Jeho situace se ale zkomplikovala skotsko-francouzským 

spojenectvím.43 Ještě ke konci svého života se Jindřich potýkal s válečným konfliktem, když 

                                                        

36 Loades, s. 25-28. 
37 Jakub IV. byl Jindřichův švagr, roku 1503 se oženil s jeho sestrou Markétou.  
38 Marie se provdala za Ludvíka XII. v říjnu 1514, francouzský král ale zemřel již v lednu 1515. Marie se ve Francii 
provdala bez Jindřichova vědomí za jednoho z nejlepších Jindřichových přátel – Charlese Brandona, kterému 
Jindřich udělil titul vévoda ze Suffolku. Chlubna, s. 196. Loades, s. 58.  
39 Smlouva z Londýna (Treaty of London) uzavřená roku 1518 byla smlouvou o vzájemném neútočení a pomoci 
v případě, že některý z členských států bude v ohrožení. Členy tohoto paktu byl papežský stát, Anglie, Francie, 
Svatá říše římská, Španělsko, Nizozemí a Burgundsko. Císař navštívil Jindřicha v Anglii a setkání mezi Františkem 
a Jindřichem proběhlo na hranicích mezi Anglií a Francií. Šlo o okázalou událost v roce 1520, panovníci se sešli 
na tzv. Poli zlatého brokátu (The Field of Cloth of Gold), název místa byl přenesen i na setkání jako takové. Wolsey 
tímto setkáním údajně zamýšlel odstranění nenávisti mezi Anglií a Francií a předsudků jednoho o druhém, které 
dlouho dobu přetrvávaly. Scarisbrick, s. 104, 113. 
40 Roku 1523 ale vypukl konflikt mezi francouzským králem a vévodou z Bourbonu, který se proti Františkovi 
spojil s císařem Karlem a Jindřich se k této alianci připojil. Francouzi se o rok později znovu pokusili dobýt Itálii, 
ale byli poraženi v bitvě u Pavie.  
41 Loades s. 58-64. 
42 David Loades zmiňuje, že Karel si pohrával s myšlenkou jednak podpořit Kildarovu rebelii v Irsku nebo Pouť 
milosrdenství, ale vzhledem k tomu, že se potýkal s ohrožením Turky, problémy v Německu a ohrožením severní 
Itálie ze strany Františka, nezasáhl. Loades, s. 65. 
43 Skotko a Anglie se střetly v zásadních bitvách v letech 1513 u Floddenu, kde zahynul skotský král a Jindřichův 
švagr Jakub IV., a poté v roce 1542 u Solway Moss, kde byli Skoti opět poraženi. Loades, s. 56, 67. 
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francouzské námořní síly zakotvily u ostrova Wight a po námořní bitvě ustoupily.44 Na základě 

míru z Camp měla Anglie držet dobyté město Boulogne do roku 1554, kdy ho měli zpět 

odkoupit Francouzi.45 

Zahraniční politika Jindřicha VIII. se vyznačovala jak válečnými konflikty, tak 

sňatkovou politikou. Obě Jindřichovy sestry – Markéta i Marie byly dobře provdány, Marie  

na krátkou dobu za francouzského krále a Markéta za skotského krále Jakuba IV. Jindřich 

uvažoval i o sňatku své dcery Marie a Karla V., který se nakonec oženil s Isabelou 

Portugalskou.46 Dalším charakteristickým rysem Jindřichovy zahraniční i církevní politiky jsou 

vztahy vůči papežskému státu a rozchod s římskokatolickou církví. 47 Po vydání  

Zákona o supremaci v roce 1534 a několika dalších nařízení se Anglie stala nezávislou  

na autoritě papeže a římskokatolické církvi, Řím se tedy jednoznačně omezil na roli odpůrce 

anglického království. Přesto, že se Anglie s Římem rozešla, Jindřich i po této události 

několikrát usiloval o spojenectví především s Francií a Svatou říší římskou, pravděpodobně 

proto, že pro něj i nadále představovaly tradiční velmoci. Vzhledem k příbuzenství Kateřiny 

Aragonské a římského císaře Karla V. se budoucí spojenectví se Svatou říší, nejméně  

po dobu Kateřinina života, zkomplikovalo a Francie se ukázala být velice nestálým  

a nespolehlivým spojencem. Jindřich s ní vedl přerušovaně války až do konce své vlády. 

Logicky se nabízela spolupráce s luteránskými knížectvími, neboť papež a císař představovali 

jejich společné nepřátele. Přesto, že Jindřich pravděpodobně sympatie k luteránství nechoval, 

jednání mezi Anglií a německými protestantskými knížaty probíhala od začátku 30. let  

16. století. Jedním z hlavních Jindřichových cílů v této době bylo najít u německých protestantů 

podporu v otázce svého rozvodu a později oddělení od římskokatolické církve. Ovšem Luther, 

Bucer, ani Melanchton královu záležitost nepodpořili.48  Anglo-německé vztahy ovšem zůstaly 

pouze u vyjednávání, v roce 1539 bylo navíc přijato Šest artikulů, dokument definující 

doktrínu, který svým charakterem vyznával spíše učení římskokatolické církve, což se stalo 

                                                        

44 Francouzi podepsali v září 1544 s císařem mír z Crépy. Loades, s. 70-71. 
45 Guy, John, Tudor England, Oxford: OUP, 1988, s. 191.  
46 V době, kdy měla být Marie zaslíbena Karlovi, jednal Jindřich i Wolsey o sňatku Marie s Jindřichovým 
synovcem Jakubem V. Od roku 1526 se také jednalo o sňatku Marie a Františka I., tato spojení by byla pro Anglii 
ale sotva přijatelná. Chlubna, s. 197-198. 
47 Viz kapitola Rozvod Jindřich VIII. s Kateřinou Aragonskou. 
48 Jediným, kdo se v otázce panovníkova rozvodu postavil na Jindřichovu stranu byl norimberský reformátor 
Andreas Osiander. Neteř Osianderovy manželky Margareta se stala ženou Thomase Cranmera.  
MacCulloch, Diarmaid, Thomas Cranmer. A Life. New Haven, London: YUP, 1996, s. 71.  
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jasným znamením, že Jindřich ve své zemi plně luteránskou reformaci prozatím uskutečnit 

nehodlá. 49  Anglie se ale na krátkou dobu spojila s klévským vévodstvím, jež nebylo ani 

luteránské, ani pro-papežsky orientované, když si Jindřich vzal svou čtvrtou manželku Annu 

Klévskou, se kterou se ovšem zanedlouho po sňatku rozvedl. Anglický panovník se, mimo 

sňatek s Kateřinou Aragonskou a Annou Klévskou, spojoval výhradně s anglickými rody a ani 

manželství jeho sester nenabízela silné zahraniční spojence na dlouhou dobu, protože Skotsko 

se proti Anglii spojilo s Francií a Jindřichova sestra Marie se po smrti francouzského krále 

Ludvíka provdala za Charlese Brandona, vévodu ze Suffolku.  

 Dalším rysem Jindřichovy vlády se stala jeho sňatková politika. Jindřich se 

bezprostředně po smrti svého otce a uchopení vlády rozhodl, že se ožení s vdovou  

po svém bratru Arturovi Kateřinou Aragonskou. 50  Aby sňatek mohl proběhnout, musela 

Kateřina přísahat, že manželství s Arturem nebylo naplněno. 51  Přesto Jindřich VII. trval  

na papežském dispenzu, který by toto manželství umožňoval, neboť právo nedovolovalo sňatek 

mezi dvěma takto blízkými osobami.52 Dispens byl nakonec vydán papežem Juliem II. Kateřina 

byla v plodném věku, nebyl tedy důvod se svatbou vyčkávat; tento sňatek představoval jednak 

dynastické spojení se Španělskem a jednak byl přáním Jindřichova otce.  

 Kateřina měla velké charisma a byla považována za velmi vzdělanou ženu, neméně pak 

v oblasti teologie, sama četla Erasma a vyslovila několik výtek k jeho překladu Nového 

zákona.53 Zasazovala o příchod vzdělanců a humanistů do Anglie, které finančně podporovala. 

Jindřicha bohužel zklamala jako manželka, i když byla několikrát v očekávání, nepřivedla  

na svět mužského dědice. Jediným přeživším potomkem Kateřiny a Jindřicha byla princezna 

                                                        

49 Bernard, George W., The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, New Haven: 
YUP, 2005, s. 533-541.  
50 Jindřich si měl původně vzít Kateřininu neteř Eleonoru, dceru vévody Filipa Burgundského. Po smrti Artura 
bylo ovšem rozhodnuto, že se Jindřichovou nevěstou stane Kateřina. Scarisbrick, s. 23. 
51 Kateřina zůstala po smrti Artura v Anglii z několika důvodů. Zaprvé se přemýšlelo o možnosti provdat Kateřinu 
za Jindřicha. Zadruhé představoval sňatek Kateřinou jako dcerou Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského 
dynasticky výhodné spojení. Dalším problémem bylo věno, kterého se Jindřich VII. nechtěl vzdát. Ferdinandu 
Aragonskému, otci Kateřiny, také vyhovovalo, že byla jeho dcera v Anglii. V roce 1504 zemřela královna Isabela 
Kastilská, která byla právoplatnou dědičkou kastilského království. Po její smrti měla kastilská koruna přejít do 
rukou její nejstarší dcery Juany. Další dědičkou v pořadí byla Kateřina, ale ne Ferdinand. Loades, s.19.  
Ferdinand se kvůli kastilskému dědictví dostal do sporu se svým zetěm Filipem Burgundským, přiklonil se na 
stranu Francie, se kterou roku 1505 uzavřel smlouvu z Blois, na kterou Jindřich VII. reagoval uzavřením smlouvy 
z Windsoru s Filipem Burgundským.  
Guy, s. 76. 
52 Chlubna, s. 194. 
53 Weirová, Alison, Jindřich VIII. Král a dvůr, Praha: BB Art, 2013, s. 26-27. 
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Marie, budoucí anglická královna.54 Jindřich se začal otázkou rozvodu s Kateřinou Aragonskou 

zabývat roku 1527, snaha anulaci jejich sňatku ovšem trvala zhruba od roku 1529 do prohlášení 

arcibiskupa Cranmera z roku 1533, že manželství bylo neplatné.55 Z pozice vzdělané, vážené  

a respektované královny se Kateřinino postavení změnilo v nechtěnou manželku.56 

 Dvě z Jindřichových manželství byla dynasticky významná a slibovala spojenectví – 

první bylo spojení se Španělskem v případě Kateřiny a druhé představovalo strategické spojení 

s klévským vévodství v případě Jindřichova čtvrtého sňatku s Annou Klévskou. Ostatní 

Jindřichova manželství jsou spojována s momentální přízní panovníka k některé z anglických 

šlechtických rodin.57  

 O druhé Jindřichově manželce Anně Boleynové se mluví jako o ambiciózní ženě, která 

se nehodlala smířit s rolí pouhé královy milenky a svým odmítavým postojem si vydobyla 

postavení královny. Pro Jindřicha by ovšem další nelegitimní potomek nepředstavoval dědice, 

jednostranný pohled na Annu Boleynovou tak může být zpochybnitelný. Anna získala  

na podzim 1532 titul markýzy z Pembrouku, o rok později byla již těhotná a pravděpodobně  

do konce října stejného roku proběhl i tajný sňatek. Anna dosáhla korunovace na anglickou 

královnu v lednu 1533.58 Jedním z výsledků manželství mezi Annou a Jindřichem byl i první 

Zákon o nástupnictví z roku 1534, který upřednostňoval v nástupnictví děti z Jindřichova 

druhého manželství s Annou. V případě Jindřichovy smrti se měl jeho nástupcem stát syn 

narozený Anně Boleynové. Kdyby z tohoto manželství nevzešel mužský potomek, byla by 

dědičkou trůnu dcera Alžběta. Marie jako dcera z Jindřichova prvního manželství neměla na 

trůn žádný nárok.59 Žádný mužský potomek z tohoto svazku nevzešel a Anna měla stejně rychlý 

vzestup jako pád, byla popravena roku 1536 po obvinění z cizoložství, incestu a čarodějnictví.60 

                                                        

54 Princezna Marie se narodila roku 1516, Kateřina byla poté ještě dvakrát těhotná, v obou případech potratila. 
55 Otázkou Jindřichova rozvodu jako rozbušky rozchodu s Římem se zabývá následující kapitola.  
56 Kateřina Aragonská zemřela 7.1.1536, čímž byly de facto ukončeny boje mezi Kateřinou a Jindřichem.  
57 Sir Thomas, otec Anny Boleynové, byl roku 1529 byl jmenován hrabětem z Wiltshire. Její bratr George byl ve 
dvacátých letech jmenován vikomtem z Rochfordu a pasován na rytíře. Bratr Jany Seymourové Edward Seymour 
by jmenován hrabětem z Hertfordu roku 1537 a vydobyl si velice důležité postavení jako protektor po Jindřichově 
smrti. Sňatek s Kateřinou Howardovou byl strategickým tahem jejího příbuzného, vévody z Norfolku. Bratr 
Kateřiny Parrové byl povýšen na hraběte z Essexu. Loades, s. 47-51. 
58 Loades, s. 85-87. 
59 Loades, s. 90. 
60 Anna představovala překážku ve zlepšení vztahů s ostatními monarchiemi. Navíc se provinila tím, stejně jako 
Kateřina Aragonská, že Jindřichovi nedala mužského dědice. Chlubna, Jan „Kdo mu slíbil prince? Jindřich VIII. 
v zápase o zajištění dynastie Tudorů I.“ Historický obzor 24 (2013), č. 11/12 s. 249. 
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 Roku 1536 se Jindřich oženil s Janou Seymourovou,61 od které se dočkal vysněného 

potomka, budoucího anglického krále Eduarda VI.  Po jeho narození přišla na řadu úprava 

nástupnictví pomocí Druhého aktu o nástupnictví, který anuloval Jindřichovo předchozí 

manželství a z Alžběty se stal nelegitimní potomek.62  

 Manželství s Annou Klévskou, které mělo strategicky přinést spojení s klévským 

vévodstvím mělo rychlý spád stejně jako svazek s Kateřinou Howardovou. Jedinou manželkou, 

která Jindřicha VIII. přežila, byla Kateřina Parrová,63 se kterou se oženil roku 1543 a která 

poskytovala Jindřichovi oporou až do jeho smrti 28. ledna 1547. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

61 Jana Seymorová byla dcerou wiltshirského rytíře a dvorní dámou Kateřiny Aragonské i Anny Boleynové. Syna 
Eduarda porodila 12. října 1537, 14 dnů po porodu ale zemřela na poporodní komplikace. Loades, s. 49. 
62 Loades, s. 93. 
63 O Jindřichově náboženském přesvědčení a názorech bude v této práci dále pojednáno. Scarisbrick přirovnává 
Kateřinu Parrovou svou výjimečností ke Kateřině Aragonské. Kateřina Parrová byla v době, kdy si brala Jindřicha, 
již dvakrát ovdovělá. Postarala se o první setkání všech tří králových potomků. Ve svém době přijímala 
reformátory a byla nakloněna erasmiánství a umírněnému protestantismu. Scarisbrick, s. 589. 
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1.2 Rozvod Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou 

 „Králova velká záležitost,“ pojmenování Jindřichovy snahy o anulaci jeho prvního 

sňatku, je jednou z nejznámějších událostí anglických dějin. 64  Na anglickou reformaci se 

pohlíží především jako na politickou událost, jejímž výsledkem bylo založení anglikánské 

církve nezávislé na papeži, ale nelze opominout také otázku náboženství, o kterou byla 

Jindřichova snaha docílit neplatnosti sňatku opírána. Ačkoli osobním důvodem Jindřicha VIII., 

proč přikročil k otázce neplatnosti jeho prvního sňatku, je s největší pravděpodobností touha  

po mužském dědici i dvorní dámě Anně Boleynové, která se nehodlala smířit pouze s rolí 

milenky, veřejně prezentovaným důvodem bylo porušení kanonického práva.65  

 Na základě kanonického práva se panovník a církevní hodnostáři v jeho okolí pokoušeli 

postavit argument, který by svědčil ve prospěch neplatnosti papežského dispenzu vydaného 

roku 1503 Juliem II., tudíž i samotného manželství s Kateřinou Aragonskou. Tento dokument 

umožňoval Jindřichovi Kateřinu pojmout za manželku. 66 Král se snažil dokázat, že pravda je 

na jeho straně, a argumentoval zákazem pojmout za manželku bratrovu ženu, jež se vyskytuje 

ve Starém zákoně, konkrétně v knize Leviticus; toto manželství mělo být nečisté a trestem byla 

bezdětnost: „Kdokoliv by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého 

bratra, budou bezdětní.“ 67  [Leviticus 20:21] K napadení papežského dispenzu bylo také 

využito obvinění proti Kateřině Aragonské týkající se toho, že její manželství s princem 

Arturem bylo konzumováno.68 Je ovšem známo, že Kateřina tvrdila opak a naplnění manželství 

mezi ní a princem Arturem nebylo dokázáno. Jedině v tom případě, že manželství mezi 

Kateřinou a Arturem bylo završeno, mohla být použita slova Levitiku a papežská bula by 

nemohla být platná. Když se stále nedařilo dokázat, zdali došlo k naplnění prvního manželství 

královny Kateřiny, panovník se pokoušel alespoň o zajištění podpory ze strany učenců a teologů 

o tom, že papež neměl právo vydat dispens umožňující sňatek s vdovou po zesnulém bratrovi.69 

                                                        

64 „King’s Great Matter“ David Loades, Henry VIII. Court, church and conflict, Richmond, Surrey: The National 
Archives, 2007, s. 78. 
65 Bernard, G.W., The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, New Haven, 
London: YUP, 2005, s. 14. 
66 Loades, s. 84. 
67 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 17; Loades, s. 80. 
68 Chibi, Andrew A., Henry VIII’s Conservative Scholar. Bishop John Stokesley and the Divorce, Royal Supremacy 
and Doctrinal Reform. Bern: Lang, 1997, s. 25. 
69 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 19-22. 
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 Mezi teology v okolí panovníka se rozpoutala debata, jak v králův prospěch vyložit dvě 

vybrané části Starého zákona. Na základě Levitiku se ve prospěch Jindřicha VIII.  

o neplatnosti papežského dispenz postavil pozdější londýnský biskup John Stokesley. Vytvořily 

se dva tábory duchovních hodnostářů, někteří stáli na straně krále a jiní byli naopak 

přesvědčeni, že v právu je královna Kateřina Aragonská a že dispens vydaný Juliem II. nemůže 

být neplatný. Jeden z nejvýraznějších odpůrců rozvodu a královniných stoupenců John Fisher, 

biskup z Rochesteru, se veřejně postavil proti anulaci sňatku.70 Kardinál Campeggio, který byl 

papežem pověřen řešením záležitosti anulace manželství, byl svědkem, jak John Fisher 

„předstoupil před důstojné pány, aby prohlásil, potvrdil a přesvědčivými důvody jim dokázal, 

že toto manželství krále a královny nemůže být rozpuštěno žádnou mocí, ani světskou, ani 

církevní; a pro toto přesvědčení, prohlásil, by položil i svůj život.“71 Odkaz na Leviticus byl 

napadnutelný právě tím, že manželství mezi Jindřichem VIII. a Kateřinou Aragonskou bezdětné 

nebylo, neboť jejich potomkem byla princezna Marie, a že se v Levitiku nemluví přímo  

o manželství jako takovém.72 Proto mohl John Fisher využít jako protiargument právě slova 

Deuteronomia, která říkají, že: „Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by 

měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. Ať se s ní spojí její švagr; 

ten ať si ji vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnost.“ [Deuteronomium 25:5]  

 Deuteronomium bylo v protikladu se slovy Levitika, což pro Jindřicha VIII. znamenalo 

komplikaci.73 Několik církevních hodnostářů jako byl John Stokesley, Edward Fox a Nicholas 

de Burgo vytvořilo spis zvaný Henricus Octavus, který vyvracel, že by slova Deuteronomia 

nějakým způsobem ohrožovala argument postavený na Levitiku.74 Spolu s Campeggiem se 

rozvodem zabýval kardinál Thomas Wolsey, který také zastával úřad Lorda kancléře  

a arcibiskupa v Yorku. Kniha Henricus Octavus byla adresována právě kardinálům Wolseymu 

a Campeggiovi, aby tak vypovídala v Jindřichův prospěch v otázce rozvodu. 75  Protože 

Leviticus se zmiňuje o bezdětnosti jako o trestu, což se s Jindřichovým případem neshodovalo, 

John Stokesley spolu s Robertem Wakefieldem údajně zaměnili slova „bezdětný“ za „bez synů“ 

a později specifičtěji přeložili slovo „filiis“ (syny) jako „dědice“, aby tímto výkladem Levitiku 
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přispěli k úspěchu „královy velké záležitosti.“ 76  Jindřich se nyní snažil dokázat, že 

Deuteronomium a pojmutí vdovy po svém bratrovi je pouze druhotné a přežité právo, od 

kterého upustili samotní Židé. Někteří toto právo nedodržovali, jako Aškenázové, ale Řím tento 

argument nepřijal. Tato diskuze se rozšířila i na půdu evropských univerzit, z nichž některé, 

jako byla Bologna, Padova, Ferrara nebo univerzita v Paříži podpořily panovníka; jiné 

univerzity jako Salamanca nebo teologové z Angers mluvili ve prospěch Kateřiny Aragonské.77 

Reginald Pole, příslušník anglické šlechtické rodiny, anglický kardinál římskokatolické církve 

a zároveň poslední římskokatolický duchovní v úřadu arcibiskupa v Canterbury, se ve svém 

traktátu z roku 1536. Pro ecclesiasticae unitatis defensione (Obrana jednoty církve), který je 

adresovaný Jindřichu VIII., vyjadřuje i k panovníkovu rozvodu a zásadně odmítá obhajobu 

neplatnosti jeho prvního sňatku postavenou na kanonickém právu: „Do té míry, že jsi jednal 

hanebně s Božím právem, tak Bůh dovolil, aby tys sám byl postižen ostudou a nemilostí […] 

Měls ji za ženu [Kateřinu Aragonskou] po celých 20 let bez jakéhokoliv strachu z práva. Jestli 

tebou právo pohnulo, proč tak pozdě?78 Pole se nelibě vyjádřil i o Anně Boleynové a jeho spis 

je důrazným nesouhlasem s vytvořením církve nezávislé na papeži s panovníkem v jejím čele.  

Argumenty, kterými se církevní hodnostáři na straně Jindřicha VIII. snažili zpochybnit platnost 

papežského dispenzu z roku 1503, nedosáhly vytouženého výsledku a papež nikdy na anulaci 

manželství mezi Kateřinou Aragonskou a Jindřichem VIII. nepřistoupil. V roce 1529 ovšem 

nabídl Jindřichovi vydání dalšího dispenzu, který by popřípadě upravoval některé nedostatky 

dokumentu vydaného Juliem II.79 

 Britský historik zaměřující se na historii Anglie v období vlády Tudorů David Loades 

uvádí, že Jindřich VIII. nabyl přesvědčení, že jeho manželství nemůže být právoplatné před 

Bohem a začal se svým rozvodem plně zabývat v roce 1527, kdy také vyjádřil názor, že 

Kateřina Aragonská není a nikdy nebyla jeho právoplatnou manželkou.80 O dva roky později 

se Wolseymu podařilo získat povolení zastupovat papeže v Anglii v otázce anulace sňatku 

s Kateřinou Aragonskou.81 Jindřich VIII. měl do té doby pověst spíše řádného katolíka, byl 
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zbožný a vzhledem k tomu, že již dlouho toužil po mužském dědici, jak Andrew A. Chibi tvrdí, 

král byl nejen ochotný účastnit se křížové výpravy, ale jak je známo, veřejně oponoval Martinu 

Lutherovi, za což očekával odpuštění hříchů a tím i odměnu v podobě mužského potomka.82 

Co se anulace manželství týče, hlavní proces vedli kardinál Thomas Wolsey a kardinál Lorenzo 

Campeggio pověřený papežem Klementem VII. tuto záležitost projednat. Campeggio měl ale 

za úkol spíše vyvíjet nátlak na Jindřicha, aby se rozvodu vzdal a na Kateřinu Aragonskou, aby 

odešla do kláštera.83 Situace se nevyvíjela v Jindřichův prospěch. V květnu 1529 se započal 

proces v Blackfriars v Londýně, který vedli oba papežští legáti, Campeggio a Wolsey. Nejen, 

že se zde v otázce králova sňatku nedošlo k žádnému závěru, ale královna Kateřina se odvolala 

na autoritu Říma a soud byl navíc Campeggiem odložen na konec července.84 Papež se nakonec 

spíše přiklonil k autoritě císaře Karla V., jenž byl v příbuzenském svazku s královnou 

Kateřinou, a protože Jindřichovy argumenty pro rozvod nebyly nezpochybnitelné, bál se papež 

vyvrátit věrohodnost dispenzu Julia II. i samotného manželství.  

 Důležitým duchovním, který se v otázce rozvodu zviditelnil, byl kardinál Wolsey, jehož 

snaha bývá často zpochybňována. George W. Bernard ve své monografii The King’s 

Reformation komparuje a vyvrací názory některých historiků na osobu kardinála Wolseyho. 

Sám Bernard ho totiž vykresluje jako odhodlaného politika, který neměl sice v úmyslu 

zpochybnit autoritu papeže, ale řečnickým uměním, které to mohlo naznačit, se snažil kardinála 

Campeggia i Klementa VII. přesvědčit, aby se v otázce rozvodu zasadili v králův prospěch.85 

S otázkou toho, do jaké míry se Wolsey snažil krále rozvést, je spojena i často zmiňovaná 

Jindřichova moc a odhodlání vzepřít se papeži a stát si za svým přesvědčením. Jindřich VIII. 

se i přes neúspěch nehodlal vzdát, a proto se k papeži Klementovi dostaly i výhružky, že se 

Anglie odkloní od papežské obedience. Jindřich se zaměřil i na kardinála Wolseyho, kterému 

hrozil pád, a on samotný tak více naléhal na Klementa VII.; navíc zásah proti kardinálovi  

a papežskému legátovi byl brán i jako krok proti papežské autoritě. 86  Pád Wolseyho byl 

zdůvodněn proviněním proti tzv. praemunire, tedy právu, které chránilo svrchovanost 

monarchy před papežskou autoritou a vymezovalo sféry vlivu královské a duchovní moci. 
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Praemunire se tak dalo použít proti komukoliv, kdo ohrožoval právo krále.87 Wolsey byl tedy 

obviněn z vykonávání církevní jurisdikce bez králova souhlasu.88 Bernard pokládá Wolseyho 

sesazení a ponížení v roce 1529 jednoznačně za krok proti papežství. Jindřichovo odhodlání 

bylo pravděpodobně tak silné, že hrozby proti papežské autoritě či úplné odklonění od Říma 

bylo bráno jako jedno z možných řešení celé záležitosti již od začátku.89 Po sesazení Wolseyho 

následovalo obvinění patnácti kleriků z porušení statutu praemunire. Obviněným duchovním 

byla udělena milost, která ovšem nezpochybňovala jejich provinění proti praemunire. Král ale 

po duchovních požadoval uznání jeho svrchovanosti v rámci anglické církve. Na shromáždění 

angličtí duchovní nakonec uznali Jindřicha jako hlavu církve „jak jen to podle práva Krista 

bylo možné,“ 90 až na biskupa z Rochesteru Johna Fishera, který se odmítavě postavil proti 

panovníkově rozvodu a neuznal Jindřicha VIII. jako anglické církve.  

 Snaha Cranmera, Stokesleyho a dalších duchovních obhájit králův rozvod pokračovala 

a vedla k vydání nashromážděných materiálů, zejména vyjádření univerzit, která mluvila ve 

prospěch panovníka, jako bylo v roce 1530 vydané Censurae Academiarum, jenž bylo 

Cranmerem přeloženo do angličtiny jako Determinations of the Universities o rok později. 91  

Druhá práce, která byla zmiňována, nesla název Collectanea satis copiosa. Tento soubor 

odkazoval na Bibli, církevní otce i anglické dějiny a mýty, které by podpořily fakt, že anglický 

panovník má svrchovanou moc i v církevních otázkách. 92   Bernard otevírá otázku, proč 

Jindřichův rozvod trval tak dlouhou dobu, ale zároveň zmiňuje, že král byl schopen uchýlit se 

k výhružkám a usilovat o samostatnou církevní politiku, přesto se i nadále pokoušel o papežovo 

uznání rozvodu a Jindřichova druhého sňatku. Jako panovník si samozřejmě uvědomoval, že 
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papežovo rozhodnutí v jeho prospěch je tím nejjednodušším a nejlepším řešením, ale král byl 

srozuměn i s otázkou církevní autonomie Anglie.93 

 Panovník se pravděpodobně dostal do vlivu kleriků v jeho okolí, jako byl právě Thomas 

Cranmer, který se po období rozvodu zabýval shromažďováním názorů univerzit, Edward Foxe 

a Nicholas de Burgo, a nabyl jistoty, že papež nemá mít v Anglii pravomoc. Královna Kateřina 

byla vypovězena ze dvora a nová královna Anna Boleynová byla korunována v červnu 1533. 

Duchovním, který nakonec roku 1533 vyhlásil královo manželství za neplatné, byl nově 

jmenovaný a papežem potvrzený arcibiskup z Canterbury Thomas Cranmer.94 Anglikánská 

církev byla ve svých začátcích, a aby byla upevněna, bylo nutné definovat ji zákony  

a nařízeními, které byly vydány vesměs ve 30. letech 16. století. 
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1.3 Upevňování královské svrchovanosti a dokumenty ustavující anglikánskou církev 

Parlament vydal během 30. let 16. století řadu nařízení a zákonů týkajících se církevní 

jurisdikce a správy, podřízení anglického kléru panovníkovi a současně upevňováním králova 

prvenství v rámci anglické církve. Jindřich VIII. lpěl celý svůj život částečně na tradicích 

římskokatolické církve, ale současně se po rozchodu s Římem vůči jejímu učení snažil vymezit. 

V první polovině 30. let se u Jindřicha a jeho rádců zrodila myšlenka samostatnosti anglické 

církve v čele s anglickým panovníkem. Poté, co se rozpoutala Jindřichova rozvodová kampaň, 

která trvala čtyři roky, se královo blízké okolí rozdělilo na dva tábory, z čehož jeden z nich 

podporoval Kateřinu Aragonskou a druhý Jindřicha. V určitou dobu se muselo přestalo jednat 

o pouhou anulaci sňatku, ale objevila se také otázka svébytnosti a nezávislosti anglické církve 

spolu s jejím možným oddělením od církve římskokatolické, k čemuž nakonec definitivně došlo 

v roce 1534 spolu s vydáním Zákona o supremaci. Z korespondence Jindřicha VIII. biskupu 

Tunstallovi z roku 1531 vyplývá, že již v této době vyznával panovník myšlenku královské 

supremace, neboť se zde vyjadřuje, že ve všech ostatních oblastech kromě svátostí a kázání 

podléhají duchovní světským panovníkům a jejich svrchovanosti.95 Formující se evangelický 

tábor, jehož hlavními osobnostmi byli Thomas Cranmer a Thomas Cromwell, ideu nezávislé 

církevní jurisdikce a samostatné anglické církve podporoval. Cranmer se ve ve svých kázáních 

nestranil kritiky papeže a propagace královské svrchovanosti, zatímco Cromwell se postaral  

o reprezentaci a ustanovení královské svrchovanosti politickou cestou.96 Oporou panovníkova 

nároku na prvenství v anglické církvi se stala mimo jiné i tzv. Collectanea Statis Copiosa. 

Jednat o soubor textů a záznamů minulých případů, které dokazovaly nezávislost anglické 

církve a právo anglických panovníků vládnout církvi. Hlavní podíl na sestavení této kompilace 

měl pravděpodobně Edward Foxe.97 Tento soubor nabízel Jindřichovi přesně to, co v tuto chvíli 

potřeboval a chtěl slyšet, i když, jak udává Diarmaid MacCulloch, většina podpůrných 

argumentů pro panovníkův nárok byla převzata z legend sepsaných Geoffreyem 

z Monmouthu.98  
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Anglická církev se odtržením od Říma stala nezávislou na autoritě papeže, což nutně 

vedlo k administrativním a organizačním změnám. Především bylo nutné, aby se anglické 

duchovenstvo odpoutalo od uctívání papeže jako hlavy katolické církve a aby se plně podřídilo 

svrchovanosti anglického panovníka, který nestál pouze v čele monarchie, ale nově 

představoval i hlavu anglické církve. Jindřich spolu s Cromwellem a parlamentem začal svou 

autoritu a změny v rámci církve ustavovat pomocí dokumentů vydaných ve třicátých letech 

šestnáctého století, mezi něž patřil mimo jiné Zákon o odvolání (The Act in Restraint  

of Appeals), v jehož úvodu se odráží panovníkovo sebevědomí podpořené souborem 

Collectanea. Dalšími klíčovými dokumenty byly Zákon o podřízení duchovenstva (The Act of 

the Submission of Clergy) a Zákon o svrchovanosti (The Act of Supremacy) z roku 1534, které 

budou detailněji rozebrány. Tyto dokumenty v úvodu obsahují recitál královy moci a odvěkého 

významu.  

Zákon o odvolání, nařízení vydané roku 1533 z iniciativy Thomase Cromwella, 

zakazoval posílat odvolání týkající se  manželství, rozvodů, desátků a dalších do Říma. Tento 

dokument využívá jako argument jednání předchozích panovníků Anglie ve snaze vymanit se 

z vlivu Říma: „S ohledem na to, že král, jeho nejvznešenější předkové, šlechta a poddaní tohoto 

řečeného království, za časů různých parlamentů a za časů krále Edwarda I., Edwarda III., 

Richarda II., Jindřicha IV. a jiných vznešených králů této říše, kteří vydali různá nařízení, 

zákony, statuty a opatření pro úplné a jisté zajištění královských prerogativ, svobod a čelního 

postavení již zmiňované anglické koruny této říše; světské a duchovní jurisdikce toho samého; 

aby se udržela [říše] od narušování Říma stejně jako autority cizích vladařů snažících se  

o oslabení a zneuctění téhož, tak často, jak jen takové narušování a snahy mohou být známy 

nebo zjištěny.“99 Anglie je zde prezentována jako silná svébytná země, která se musí bránit 

cizím vlivům včetně církevní autority v Římě. Argumenty, které tento dokument uvádí proti 

papežské jurisdikci, je zdržování spravedlnosti a zároveň komplikace způsobené zeměpisnou 

vzdáleností Říma od Anglie. Uzákoňuje se zde, a to pod podmínkou trestu, že duchovní nemají 
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hledět na jakoukoliv snahu vydat např. interdikt či exkomunikaci ze strany Říma: „jakékoliv 

cizí zákazy, odvolání, tresty, svolání, předvolání k soudu, zproštění úřadu, interdikty, 

exkomunikace, omezení, rozsudky a jakýkoliv jiný proces a překážky jakékoliv povahy, jmen, 

hodnoty a jakýchkoliv podmínek ze stolice v Římě nebo z jiných cizích soudů nebo od cizích 

vladařů nebo mimo tuto říši nebo mimo jiná králova dominia nebo hranice k římské stolici nebo 

jiným soudům a vladařům jsou v každém případě nepřijatelné.“100  Duchovenstvo muselo 

sloužit bohoslužby a poskytovat svátosti poddaným Anglie a nemělo akceptovat žádný interdikt 

ani zproštění úřadu ze strany Říma, a to pod jednoletým trestem vězení a pod hrozbou pokuty. 

Odvolání a žádosti se mohly uskutečňovat pouze v rámci říše, jak se v nařízení píše: „ve všech 

případech odvolání a žádostí v jakékoliv z výše zmíněných příčin od této chvíle mohou a mají 

[poddaní] získat, míti a použít jejich žádosti v rámci této říše a ne jinde, způsobem a formou 

následně popsanou a ne jinak.“101 

Kromě dalších administrativních pokynů týkající se lhůty odvolání a žádostí, se 

záležitosti týkající se krále měly řešit v horní komoře shromáždění kleriků. V tomto zákoně je 

Anglie definována jako impérium (empire) a král má výsostné postavení, kterému je podřízena 

jak duchovní tak světská sféra – takzvané body politics, které bylo pro anglické krále natolik 

zásadní a zahrnovalo pod sebe všechny poddané a celou říši.102 Jindřich se snažil si nárokovat 

duchovní moc. Jak tvrdí George Elton, tento dokument prakticky ve své preambuli vyhlašuje 

schizma a s jeho vydáním se Anglie stává téměř nezávislou na Římu.103 Anglická církev je 

navíc podle The Restraint of Appeals „schopná a dostačující sama o sobě bez vměšování 

jakékoliv cizí osoby nebo osob.“104 Dle Johna Scarisbricka zpečetil rozchod s Římem tento 

dokument spolu se Zákonem o dispenzech (The Act of Dispensations), jež převáděl z Říma na 

Anglii i pravomoc vydávat povolení a oprávnění; Zákonem o nástupnictví (Act of Succession), 

tím, že prohlásil potomky s Annou Boleynovou za legitimní, zároveň potvrzoval Boží pravdu 

                                                        

100 The Restraint of Appeals, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 190  “… any foreign 
inhibition, appeals, sentences, summons, citations, suspensions, interdictions, excommunications, restraints, 
judgements, or any other process or impediments, of what natures, names, qualities, or conditions soever they be, 
from the see of Rome, or any other foreign courts or potentates of the world, or from and out of this realm, or any 
other of the kings dominions, or marches of the same, to the see of Rome, or to any other foreign courts or 
potentates, to the let to impediment thereof in any wise notwithstanding.”  
101 The Restraint of Appeals, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 193. 
102The Restraint of Appeals, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 187. 
 Elton, Geoffrey R., Reform and Reformation England 1509-1558. Cambridge: HUP, 1977, s. 177. 
103 Elton, Reform and Reformation England 1509-1558, s.178 Téměř nezávislou na Římu, neboť oficiální vznik 
samostatné anglické církve se datuje s vydáním Zákona o svrchovanosti z roku 1534. 
104 The Restraint of Appeals, In: Documents Illustrative of English Church History, s.187. 
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a spravedlnost v otázce Jindřichova rozvodu; Zákonem o zastavení placení anátů (The Act in 

Absolute Restraint of Annates), Zákonem o podřízení duchovenstva (The Act for the Submission 

of the Clergy) a naposledy Zákonem o herezi (The Heresy Act), který ustavoval, že by odmítání 

papežova prvenství byl hřích. 105  Nadto se Zákon o odvolání netýkal vymezení hereze – 

odvolání týkající se hereze směřovaná do Říma nebyla doposud zakázána.106 Tento dokument 

musí být zmíněn na cestě k vytváření samostatné anglikánské církve, neboť definuje svébytnost 

Anglie jako takové i jejího panovníka, brání systém anglické církve proti vlivu ostatních zemí 

a snaží se vytvořit samostatný soudní systém spravovaný anglickým duchovenstvem.  

Zákon o podřízení duchovenstva z roku 1532 hned v úvodu opěvuje královu 

svrchovanost: “My, vaši nejpokornější poddaní, orátoři a modlitebníci vašeho duchovenstva 

Anglie, věříme vaší[Jindřichově] znamenité moudrosti a jsme o ni přesvědčeni.“ 107 

Shromáždění duchovních předalo tento dokument, kterým podléhá královým požadavkům, 

Jindřichovi 16. května 1532. Duchovenstvo se zde definuje jako panovníkovo, uznává tímto i 

královu svrchovanost jak nad kleriky, stejně také nad církví. Ještě během Jindřichovy 

rozvodové kampaně bylo pro panovníka klíčové, aby za ním stálo anglické duchovenstvo.  

10. května vyslal král Edwarda Foxe za kleriky s ultimátem, které obsahovalo určité právní 

úpravy, se kterými měli kněží vyjádřit svůj souhlas. Duchovní měli uznat, že žádný nový zákon 

nebude přednesen a potvrzen bez králova souhlasu. Církevní právo mělo být přezkoumáno 

komisí šestnácti laiků a šestnácti duchovních. Klérus tento požadavek nejprve odmítal,  

po nátlaku některých duchovních, jako byl např. arcibiskup z Canterbury William Warham,  

i šlechty vyslané panovníkem s požadavkem souhlasilo.108 Mezi obhájce nezávislosti církve  

v oblasti zákonodárství a zastánce práv důstojnosti duchovenstva patřil biskup z Rochesteru Jan 

Fisher, který v otázce Jindřichova rozvodu stál na straně Kateřiny Aragonské.109 Fisher byl 

velice uvědomělým duchovním, stál si za svým přesvědčením a nenechal se odradit ani hrozbou 

trestu, pokud neschválí Jindřichův rozvod. Fisher byl přesvědčený, že dispens, který umožňoval 

                                                        

105 Scarisbrick, John J. Henry VIII. London: Methuen Paperbacks, 1976, s. 422. 
106 Eppley, Daniel. Defending Royal Supremacy and Discerning God’s Will in Tudor England. Abingdon: Ashgate 
Publishing Group, 2008, s. 8. Solt, Leo F. Church and State in Early Modern England, 1509-1640. Oxford: OUP, 
1990, s. 22. 
107 The Submission of the Clergy, In: Documents Illustrative of English Church History, s.176 “We your most 
humble subjects, daily orators and bedesmen of your clergy of England, having our special thrust and confidence 
in your most excellent wisdom.” 
108 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 64-66.  
109 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s.113. 
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sňatek mezi Kateřinou Aragonskou a Jindřichem nebyl napadnutelný. Ponořil se do studia 

kanonického práva a sepsal několik traktátů a knih v neprospěch Jindřichova rozvodu a odmítal 

uznat panovníkovu svrchovanost nad anglickou církví. Zasazoval se o samostatnost církve 

v rámci zákonodárství a svolávání církevních shromáždění. Na základě svého přesvědčení tak 

odmítl uznat rozvod s první Jindřichovou manželkou i sňatek s Annou Boleynovou, složit slib  

panovníkovi jako hlavě církve a uznat První zákon o nástupnictví. Na základě Bill of Attainder, 

zákona přijatého v roce 1534, jehož využitím je možné obvinit jednotlivce nebo skupiny  

ze zločinu bez soudního procesu.110 Byl uvězněn, obrán o svůj majetek i biskupství a v lednu 

1535 byl popraven na základě obvinění ze zrady.111  

V prvním bodě duchovenstvo slibovalo, že církevní shromáždění nebude  

s okamžitou platností svoláváno bez panovníkova souhlasu, v rámci shromáždění nebudou 

navrhovány a vykonávány žádné zákony bez králova souhlasu a potvrzení. V druhém bodě 

tohoto dokumentu souhlasí duchovenstvo s druhým Jindřichovým požadavkem – zákony  

a pravidla stanovená ať lokálním církevním sněmem nebo synodou budou podrobena 

přezkoumání komisí o 32 členech, z čehož 16 bude světských zástupců a 16 duchovních, kteří 

budou vybraní panovníkem. 112  Podřízení duchovenstva umožnilo Jindřichovi rozhodovat  

o otázkách církevního práva, tím definovat herezi a sám se obvinění z hereze zprostit.  

Zákon o svrchovanosti formálně potvrzuje postavení anglického krále v církvi. Jeho 

autorita je podpořena tím, že takto bylo uzákoněno soudobým parlamentem. Krále jako hlavu 

církve uznalo církevní shromáždění a tento svrchovaný titul se vztahoval i na jeho potomky  

a nástupce. Tento dokument byl vydán, aby králův titul potvrdil a “pro zvýšení počestnosti  

v Kristově víře v Anglii a aby byly potlačeny všechny chyby, hereze, špatnosti a zneužití.” Proto 

měl panovník i jeho nástupci právo kontroly, potlačování špatností a neřestí a reforem v rámci 

církve.113 

Těmito dokumenty spolu s dalšími nařízeními jako Zákonem zakazujícím papežské 

dispenzy a placení Petrova haléře (Act Forbidding Papal Dispensations and the Payment  

of Peter’s Pence), Zřeknutí se papežské supremace klérem (Abjuration of Papal Supremacy by 

                                                        

110 V roce 1534 byl také vydán tzv. Treason Act, který definoval zásahy proti králově osobě, včetně neuznání jeho 
titulů a také titulů a poct náležejících královně a jejich potomkům, jako zradu pod hrozbou trestu smrti. The 
Treason Act, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 247-251.    
111 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 101-125. 
112The Submission of the Clergy, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 177-178. 
113The Supremacy Act, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 243-244. 
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the Clergy) a dalšími se stala anglická církev ekonomicky a  mocensky nezávislá  

na římskokatolické církvi a stejně tak nepodléhala její jurisdikci, což byl hlavní cíl panovníka 

a evangelíků na anglickém dvoře. O papeži se v Anglii mluvilo jako o římském biskupovi  

a nebyla mu přikládána žádná vyšší autorita či moc než jiným biskupům, což také Jindřichovi 

umožnilo opodstatnit anulaci svého rozvodu, kterou provedl Thomas Cranmer z pozice 

canterburského arcibiskupa. Z toho důvodu také v Anglii prováděli arcibiskupské svěcení dva 

biskupové, čímž se nahradila pravomoc římského biskupa.114 Jindřich duchovní na jejich pozice 

jmenoval, vysvětili je ovšem ostatní biskupové. Pravomoci panovníka v rámci církevní správy 

zahrnovaly kromě jmenování biskupů také uznání kanonického práva, zdanění kléru, právo 

vykonávat návštěvy a kontrolovat disciplínu kléru i klášterů spolu s pravomocí správy 

církevního majetku či formulovat církevní doktrínu. Naproti tomu anglickému panovníkovi 

nepříslušelo, aby jakýmkoliv způsobem spravoval svátosti, což spolu s péčí o duchovní vztah 

věřících k Bohu náleželo kléru.115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

114 Solt, s. 21. 
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1.4 Eduard VI. a vláda regentské rady 

Eduard VI. byl jediným synem Jindřicha VIII. a jeho třetí manželky Jany Seymourové. 

Jeho narození v říjnu 1537 bylo vnímáno nejen Jindřichem, ale celou Anglií jako první znamení 

Boží přízně po rozkolu anglické církve s Římem. Eduard byl korunován ve Westminsterském 

opatství 20. října 1547.116 Arcibiskup Cranmer nového anglického panovníka při korunovaci 

upozornil na jeho povinnosti jako Božího náměstka a na roli druhého Josiáše, starozákonního 

krále, ke kterému byl Eduard často připodobňován, což navazovalo na pojetí Anglie jako přímé 

pokračovatelky Izraele. Jindřich se připodobňoval k Davidovi nebo Šalamounovi, v Eduardovi 

viděli ostatní pokračovatele v reformě, který odstraní modlářství, obrazy, papežovu tyranii  

a který bude vládnout v souladu s Božím zákonem, tedy slovy Písma.  

Mladý král se stal prvním anglickým panovníkem, který si nesl přízvisko ochránce víry 

již od svého narození a tento titul svrchovaného vládce nad světskou i duchovní mocí Anglie 

byl při jeho korunovaci potvrzen. Vláda Eduarda se stala nadějí budoucích náboženských 

reforem, které stavěly na základech položených Jindřichem VIII. Jindřichova vláda bývá 

v angličtině označovaná jako Henrician Reformation, kdežto pro následující období od roku 

1547-53, kdy seděl na trůnu Eduard VI., se díky luteránským a kalvínským reformám ustálilo 

označení protestantská reformace.117   

 Eduard VI. nastoupil na trůn v devíti letech a  nikdy nedosáhl plnoletosti a nestal se 

samostatně vládnoucím monarchou. Vládl z titulu krále Anglie a Irska a vystupoval jako 

svébytný panovník, po dobu jeho nezletilosti byl ale zastupován regentskou radou. Do jejího 

čela se nejprve postavil Eduardův strýc Eduard Seymour, hrabě z Hertfordu, kterého roku 1549 

nahradil John Dudley, hrabě z Warwicku. Regentskou radu ustanovil Eduardův otec Jindřich 

VIII., aby jednala ve jménu budoucího panovníka a poskytovala mu rady do doby, než Eduard 

dosáhne plnoletosti. O členství v regentské radě byl především mezi šlechtou pochopitelně 

projeven velký zájem. Se zhoršujícím se Jindřichovým zdravotním stavem si šlechtici dobře 

uvědomovali, že Eduard je na budoucí samostatnou vládu příliš mladý a členství v radě jim 

poskytne určitou moc, strhl se mezi nimi proto boj o přízeň umírajícího Jindřicha VIII. Dva 

hlavní tábory, které proti sobě stály, tvořili jednak konzervativně smýšlející šlechtici Thomas 

Howard, vévoda z Norfolku a jeho syn Jindřich, hrabě ze Surrey, a jednak evangelická strana 

kolem hraběte z Hertfordu Eduarda Seymoura a Johna Dudleyho, lorda Lisle. Hrabě ze Surrey 

                                                        

116 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 364.  
117 Haigh, Christopher, English Reformations: Religion, Politics, and Society under the Tudors. Oxford: Clarendon 
Press, 1993, s. 168.  
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podcenil své chování, jímž se snažil vydobýt si moc a vliv. Svým úsilím si dopomohl do Toweru 

a následně i na popravčí špalek, když tvrdil, že Howardové mají stejný nárok na trůn jako 

Tudorovci, a údajně chtěl, aby si jeho sestra získala královu přízeň. Poté, co byli Howardové 

„odstraněni“ – Surrey popraven a Norfolk uvězněn v Toweru, 118  Jindřichova přízeň se 

naklonila k tzv. evangelické straně představované již zmíněným Eduardem Seymourem  

a státním tajemníkem (Secretary of State) Williamem Pagetem, který vykonával několik úřadů 

jak za vlády Jindřicha, tak jeho syna Eduarda.119  

 Zvláště důležité pro tyto evangelíky bylo, aby byli králem jmenováni členy rady, která 

měla po dobu Eduardovy nezletilosti vládnout Anglii. Rada měla šestnáct členů, kteří se 

zároveň stali vykonavateli královy poslední vůle. Ze seznamu vykonavatelů závěti byl 

vyškrtnut např. Stephen Gardiner, biskup z Winchesteru a to pravděpodobně z toho důvodu,  

že byl svéhlavý a těžko kontrolovatelný.120 Události před královou smrtí, jako byla poprava 

Surreyho a odvolání Gardinera, jsou některými historiky vykládány jako odklon Jindřichovy 

přízně od konzervativců, ale např. autor článku o Jindřichově poslední vůli historik Ralph 

Houlbrook tuto verzi popírá a argumentuje tím, že mezi společníky Surreyho patřili protestanté 

a naopak mezi jeho protivníky konzervativci. 121  Je pravděpodobné, že více než  

o neshody založené na náboženském přesvědčení šlo v této době opět o boj o moc. Biskup 

Gardiner se už dříve postavil do opozice vůči Cromwellovi a s největší pravděpodobností měl 

svůj podíl na jeho pádu a popravě. Když se ale v roce 1543 snažil o podobný převrat proti 

arcibiskupovi Cranmerovi, neuspěl.122 Jindřich si tak s největší pravděpodobností uvědomoval, 

že Gardiner může být „nebezpečný,“ a jeho vyloučení ze skupiny vykonavatelů Jindřichovy 

poslední vůle tak nemuselo spočívat v jeho konzervativním náboženském přesvědčení.   

 Nová závěť Jindřicha VIII., která nesla oproti předchozí verzi z roku 1544 určité 

změny,123 byla dokončena na konci prosince 1546. Hojně diskutovaným tématem v souvislosti 

s panovníkovou poslední vůli bylo, jakou roli v jejím sepsání sehrál již zmíněný William Paget. 

                                                        

118 Williams, Penry, The Later Tudors: England, 1547-1603. Oxford: OUP, 2002, s. 33.  
119 Williams, s. 33. 
120 Skidmore, Chris, Edward VI. The Lost King of England, Londýn: Phoenix, 2007., s. 40-44. 
121 Houlbrooke, Ralph R., „Henry VIII’s Wills: A Comment,“ The Historical Journal 37 (1994) č. 4, s. 891-892.  
122 Jednalo se o tzv. Vzpouru prebendářů a Jindřich pověřil vyšetřováním obvinění, které na Cranmera a jiné 
evangelíky uvalili konzervativní biskupové, samotného Cranmera. Shagan, Ethan, Popular Politics and the 
English Reformation, Cambridge: CUP, 2002, s. 198-200. 
123 Kateřina Parrová pozbyla pozici regentky a byl změněn seznam vykonavatelů Jindřichovy závěti.  
Skidmore, s. 45.  
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Jak moc byl Jindřich v té době ovlivnitelný, není známo. Jednomu z názorů historiků, že šlechta 

evangelického tábora plánovala ovlivnit Jindřicha ve svůj prospěch a „asistovat“ při sepsání 

jeho poslední vůle, svědčí fakt, že Jindřich svou závěť vlastnoručně nepodepsal, ale došlo pouze 

k jejímu zpečetění.124 Dalším nejasným bodem je věta o tzv. nenaplněných darech (unfulfilled 

gifts), přičemž se mělo jednat o pozemky ve veliké hodnotě a nejštědřeji obdarovaným 

příjemcem se měl stát hrabě z Hertfordu.125 William Paget měl Jindřichovi znění jeho poslední 

vůle údajně „nadiktovat.“ Evangelická frakce jistě dosáhla určitého vítězství tím, že ze seznamu 

vykonavatelů zmizela jména Gardinera nebo konzervativně smýšlejícího Thomase Thirlbyho, 

biskupa z Westminsteru.126 Naproti tomu jména spojenců Eduarda Seymoura jako byl Paget 

nebo Lisle se zde objevila.127  

 Jindřich VIII. zemřel 28. ledna 1547, o tři dny později byl sborem vykonavatelů 

panovníkovy poslední vůle zvolen protektorem a poručníkem budoucího krále Eduard 

Seymour, hrabě z Hertfordu. Jindřichova závěť dávala této regentské radě moc učinit 

rozhodnutí, která budou přínosná a potřebná pro dobro Eduarda. Protože byl hrabě z Hertfordu 

Eduardovým strýcem, zdála se volba logickou. Zůstalo ovšem sporné, zdali nebylo královo 

přání narušeno v jiném bodě. Jindřich totiž také určil, že každý ze šestnácti stanovených 

vykonavatelů jeho poslední vůle má rovnocenná práva a celý sbor má jednat  

ve jménu Eduarda do doby, než dosáhne osmnácti let. Zvolením Eduarda Seymoura 

protektorem byl tento bod porušen, neboť tím získal větší pravomoc než ostatní 

vykonavatelé.128 Je otázkou, zdali Seymour a Paget dopředu plánovali Seymourovo zvolení 

protektorem. V případě že ano, nebyl by  Pagetův vliv na Jindřicha při psaní jeho závěti tak 

veliký, protože by Paget věděl, že přisouzením větší moci Seymourovi poruší rada pozice 

jednotlivých členů.  

 Seymour byl vzápětí jmenován vévodou ze Somersetu, Lisle se stal hrabětem z Warwicku 

a další Seymourův spojenec lord kancléř Thomas Wriothesley získal titul hraběte  

                                                        

124 Skidmore tvrdí, že Jindřichovi úředníci vlastnili suchou pečeť již od září 1545, neboť ji používali ke stvrzení 
dokumentů místo panovníka již dříve. Tato pečeť napodobovala Jindřichův podpis, který se nabarvil inkoustem a 
použil. Historik zároveň zmiňuje, že nelze říci, kdy byla králova vůle touto pečetí potvrzena.  
Skidmore, s. 46. 
125 Houbrooke, s. 896.  
126 Skidmore, s. 44.  
127 Williams, s. 34.  
128 Skidmore, s. 50. 
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ze Southamptonu.129 Brzy poté, co si Somerset vydobyl své postavení, vypukly první mocenské 

boje. Nejprve mezi ním a Wriothesleyem, který byl zbaven úřadu lorda kancléře. Somerset si 

poté zajistil pravomoc jmenovat poradce krále - členy Privy council, kteří měli být určeni 

Jindřichovou závětí.130 Poté se dostal do sporu se svým bratrem Thomasem Seymourem, který 

chtěl ovládnout Somersetovu pozici, a naposledy se stal Somerset sám obětí převratu.  

 Vztah mezi Somersetem a jeho bratrem Thomasem Seymourem se zkomplikoval poté, co 

se Thomas snažil získat moc a panovníkovu přízeň.131 Vzájemným vztahům mezi Somersetem 

a Thomasem Seymourem neprospělo, když se Thomas zasnoubil s královnou Kateřinou 

Parrovou, vdovou po Jindřichovi. Mladý král Eduard dal tomuto sňatku požehnání, což jistým 

způsobem zasahovalo do postavení Somerseta jako protektora, vezmeme-li navíc v potaz, že 

regentkou mladého krále měla být původně Kateřina Parrová. Thomas Seymour usiloval  

o postavení místodržitele, král Eduard ale odmítl podepsat dokument, který by Seymourovi 

mocenský vzestup zajistil. Somerset se svého bratra a politického protivníka zbavil v roce 1549, 

kdy byl Thomas Seymour obviněn ze zrady a popraven.132 

 Namísto, aby s ostatními členy rady a šlechtici spolupracoval, rozhodl se Somerset svých 

politických soků spíše zbavit nebo jejich názory a svolení obcházet. Ve svém politickém 

rozhodování opomíjel ostatní členy rady a pro muže v jeho blízkém okolí představoval 

autoritářského, netaktního a arogantního politika.133 Po dobu Somersetova úřadu se Anglie 

dostala do konfliktu se Skotskem, které podporovala Francie. Somersetova vláda je 

charakteristická také svou církevní politikou. Z popudu protektora a evangelických biskupů 

došlo k protestantské reformě v rámci anglické církve a prvnímu vydání Knihy společných 

modliteb.  

 Somerset byl schopným vojákem a v boji se severním sousedem Anglie se osvědčil ještě 

v Jindřichových službách, když ho Jindřich pověřil velením dvou úspěšných tažení  

do Skotska. Boj se Skoty byl pro Somerseta osobní záležitostí a tato kampaň se připravovala 

již od roku 1547. Vítězství Anglie v bitvě u Pinkie nedaleko Edinburghu umožnilo 

                                                        

129 Na Eduarda Seymoura bude nadále odkazováno jako na vévodu ze Somersetu.  
130 Wriothesley byl obviněn z toho, že údajně nezákonně vydával soudní pověření. Williams, s. 35. 
131 Thomas Seymour se snažil získat Eduardovu přízeň a to tím, že králi půjčoval peníze. Somerset totiž držel 
mladého panovníka zkrátka a ten potřeboval pokrýt náklady spojené zejména se svým vzděláním, vydržováním 
přátel, umělců a učitelů. 
132 Thomas Seymour měl slabost pro princeznu Alžbětu, kterou dokonce navštěvoval v jejích komnatách. Vloupal 
se také ozbrojený do královského paláce. Skidmore, s. 102-106.  
133 Williams, s. 36. 
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Somersetovi, aby ve Skotsku umístil anglické posádky. Cílem kampaně bylo spojení Skotska  

a Anglie v jedno království, rozšíření protestantské reformace a ochrana anglických spojenců 

mezi skotskými lordy. Zároveň se Anglie snažila vyvíjet tlak na skotskou vládu, aby souhlasila 

se sňatkem mezi skotskou princeznou Marií a Eduardem VI. Ve Skotsku se ale v této době 

prosadila pro-francouzská strana, princezna Marie byla převezena do Francie a provdána za 

dauphina Františka. Kvůli spojení Skotska s Francií a problémům s povstáním ve vlastní zemi 

opustily anglické posádky skotský Haddington,134 mír se Skoty ale uzavřel až Somersetův 

nástupce Warwick, v té době již vévoda z Northumberlandu. Koruna byla zadlužená, i když se 

na financování války se Skoty využila většina výtěžků z konfiskací majetku zádušních nadací. 

Francie podepsáním mírové smlouvy (1550), která ukončila válku mezi Anglií a Skotskem, 

získala zpět město Boulogne, které bylo v držení Angličanů od roku 1544.135  

 Jedním z nejdůležitějších aspektů Somersetovy „vlády“ je náboženská reforma, která 

v něčem navázala na reformy z Jindřichovy vlády a která byla následována ještě radikálnějšími 

přeměnami v duchu kalvinistické reformace. Královskými nařízeními z roku 1547 bylo 

zakázáno uctívání obrazů, náboženské průvody, používání svěcené vody nebo toho, aby byl 

kdokoliv odrazován od čtení Bible.136 Zavržení uctívání soch a obrazů nebylo oproti předchozí 

vládě ničím novým, ale za vlády Eduarda VI. se stalo daleko radikálnějším. Některé obrazy 

měly být ponechány a některé byly strhávány, mezi lidem se navíc rozšířily obrazoborecké 

bouře a z toho důvodu nařídil Somerset následně jejich kompletní odstranění ze všech 

kostelů.137 Útokem na tradiční pojetí mše a modlitby za mrtvé se stalo rozpuštění zádušních 

nadací a kaplí nebo zavedení modliteb v angličtině během mše. V odstranění obrazů světců, 

zpřístupnění Písma v angličtině nebo odmítnutí očistce mohla reformace za Eduarda navázat  

na církevní reformy jeho otce, ale další prvky jako bylo kalvínské pojetí eucharistie s důrazem 

na duchovní prožitek věřících při svátosti přijímání, nebo zrušení celibátu kněžích, 

představovaly reformy, které by za Jindřicha nebyly přípustné. Proto došlo zároveň ke zrušení 

platnosti Šesti artikulů nebo nařízení, podle kterého byl omezen přístup věřících k Bibli 

v angličtině.138 

                                                        

134 Williams, s. 39-41. 
135 Williams, s. 71.  
136 Williams, s. 42.  
137 Haigh, s. 170.  
138 Haigh, s. 44.  
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  Nová náboženská politika a vydání Knihy společných modliteb v roce 1549 vyvolala 

v Devonu a Cornwallu tzv. Západní povstání (Western Rebellion, také Prayer Book 

Rebellion). 139  Tento odboj reagoval především na duchovní otázky, hlavními požadavky 

povstalců bylo obnovení platnosti Šesti artikulů, modliteb za mrtvé, latinské liturgie nebo 

opětovné zakázání Bible v angličtině. Vedle těchto požadavků se ale objevovaly i takové, které 

se týkaly konfiskované půdy opatství a zádušních nadací, jejíž polovina by měla být církvi 

navrácena, a omezení počtu sloužících, kteří pracovali pro gentry.140 V původních požadavcích 

oproti těm finálním odmítly povstalci také zavedení nových daní, o nichž se šířily zvěsti.141 

Západní rebelie byla hlavně náboženským povstáním, odrážela ale také nenávist k protestantské 

gentry jako vlastníkům půdy a moci a znepokojení plánovanou ekonomickou politikou. Mezi 

povstalci byly především nižší vrstvy a kněží, kteří pravděpodobně předložené požadavky 

definovaly vzhledem k jejich charakteru.  

 Asi měsíc po potlačení Západní rebelie vypuklo další povstání, tentokrát ve východní 

Anglii. Zejména malí farmáři, kteří si pronajímali půdu, reagovali na oplocování občinových 

pozemků (common land) velkými pozemkovými vlastníky pro jejich vlastní účely.142 Gentry 

tak využívala společné pozemky zejména k tomu, aby si rozšiřovala svoje pastviny. Povstání 

se rozšířilo po velké části jižní Anglie. Povstání, které vypuklo v červnu 1549, bylo potlačeno 

již do konce srpna. Vůdcem povstání se stal koželuh Robert Kett. Ač byl sám pozemkovým 

vlastníkem, postavil se na stranu menších farmářů a formuloval požadavky, které měly chránit 

jejich půdu před zneužíváním společných pozemků ze strany gentry. Kettova rebelie byla 

nakonec potlačena a hlavní armáda rebelů zničena v srpnu jednotkami vedenými Warwickem, 

který stejně jako Lord Grey nechal několik povstalců popravit.143 

                                                        

139 Viz kapitola Kniha společných modliteb.  
140 Williams, s. 51.  
141 Somerset chystal zavedení daně z hlavy na vlastníky ovcí a na prodej textilního zboží. Mělo jít o opatření, jak 
získat další finance na válku se Skotskem.  
Fletcher, Anthony and MacCulloch, Diarmaid, Tudor Rebellions, London: Longman, 1997, s. 58.  
142 Do čela povstání se postavil koželuh a pozemkový vlastník Robert Kett, který souhlasil s tím, že občinovou 
půdu (common land), kterou ohradil, opět otevře. Mezi Kettovy požadavky patřilo, aby gentry nezneužívala 
společné půdy jako pastvy pro své ovce. Gentry si často pořídila veliká stáda, která se pásla na půdě, kterou si 
pronajímali poddaní a vydělávala tím peníze. V požadavcích se také objevuje, že velcí pozemkoví vlastníci 
protiprávně požadovali po svobodných vlastnících, aby jim platili stejnou částku za pronájem, jakou oni platili 
koruně. Dále aby se šlechta zabývala pouze správou svých panství a ne ostatních atd. Na rozdíl od formulace 
požadavků Západní rebelie oslovují povstalci Kettovy rebelie přímo panovníka a „prosí ho“ (we pray that), aby 
byl uskutečněn každý jejich požadavek. Kett byl stejně jako vůdci Západní rebelie odsouzen jako zrádce a 
popraven v Norwichi jako centru povstání. Williams, s. 51-56. Fletcher and MacCulloch, s.  64-80. 
143 Williams, s. 54-56.  
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 Somersetův mírný postoj ke vzbouřencům zúčastněných v obou rebeliích a fakt, že 

mnoho z nich omilostnil a že pověřil vedením jednotek, které měly povstání potlačit, své 

politické soky jako Warwicka, vedly k jeho pádu. Od Somerseta se očekávalo tvrdé potrestání 

povstalců a to i ze strany gentry a šlechty, tedy pozemkových vlastníků, kterých se Kettova 

rebelie přímo týkala. V očích svých politických soků selhal Somerset jako protektor a stal se 

obětí převratu, který vedl John Dudley, hrabě z Warwicku. Mezi obvinění, která byla proti 

Somersetovi vznesena a na jejichž základě byl uvězněn, se objevilo nařčení, že propouštěl vrahy 

a zrádce z vězení, manipuloval s měnou, podporoval rozšíření alchymie, vysmíval se  

a kontroloval ostatní členy rady a nedbal jejich doporučení.144 Eduard se Somerseta zastal a přál 

si, aby mu bylo odpuštěno. Tím by se ale neuskutečnilo nové převzetí moci, které Warwick 

plánoval. Po krátkém návratu na politickou scénu v roce 1550 byl Somerset znovu zatčen, 

obviněn z těžkého zločinu a na základě obvinění z toho, že se pokusil svrhnout Dudleyho režim, 

popraven 22.1.1552.145 

Po Somersetově uvěznění v roce 1549 se nejvlivnějšími muži na dvoře stali Thomas 

Wriothesley, hrabě ze Southamptonu, který se byl znovu přijat do královské rady, a John 

Dudley, hrabě z Warwicku. Dudley a jeho příbuzní se stali členy Privy Chamber, dostali se  

do panovníkovi blízkosti a získali si jeho přízeň. Warwick byl důkladnější než Somerset  

a některé muže, kteří se přidali na jeho stranu, odměnil tituly (šlo např. o dřívějšího 

Somersetova stoupence Pageta) a své protivníky, jako byl např. Southampton nebo Arundel, 

vypověděl ze dvora a později je zbavil členství v královské radě (Privy Council). Měnit složení 

královské rady a svolávat její setkání mu umožňoval jeho nově nabytý titul Lord President  

of the Council a v roce 1552 byl navíc povýšen na vévodu z Northumberlandu. Stejně jako  

u Somerseta, měl i Northumberland po uchopení moci několik oponentů, kteří také stáli o de 

facto nejvlivnější postavení, dokud byl král nezletilý. Tím, že Northumberland nechal propustit 

Somerseta z vězení a opětovně ho jmenoval členem rady, si snažil zajistit své postavení  

a podporu bývalého protektora, aby si uchránil svou pozici před politickými soky.  Nedlouho 

poté se ale Northumberland začal obávat Somersetova návratu jako protektora a jak již bylo 

zmíněno, definitivně ho nechal odstranit.  

 Nejvýznamnějším a nejdůležitějším aspektem Northumberlandovy vlády bylo 

pokračování v Somersetově politice podpory protestantské reformace. Panovník byl 

protestantismu nakloněný a jedním z podporovatelů Northumberlanda byl i arcibiskup 

                                                        

144 Skidmore, s. 148.  
145 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 493-497. 
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Cranmer. Mnoho evangelických duchovních se v této době získalo významná biskupství. 

Nicholas Ridle se takto postavil do čela londýnského biskupství, John Ponet vystřídal  

ve Winchesteru katolicky smýšlejícího biskupa Gardinera a Miles Coverdale získal biskupství 

v Exeteru.146 

 Vývoj doktríny a liturgie v 50. letech byl ovlivněn také kalvinismem a zwingliánstvím, 

protože myšlenky švýcarské reformace byly v Anglii propagovány např. německým 

reformátorem Martinem Bucerem nebo italským teologem Peterem Martyrem. I pod vlivem 

švýcarské reformace tak vznikly důležité dokumenty anglikánské církve jako bylo druhé vydání 

Knihy společných modliteb, Ordinal popisující ceremonie vysvěcení biskupů, kněžích  

a diakonů, nebo formulace doktríny zvaná Čtyřicet dva článků. Tyto „dokumenty“ odrážely 

především Cranmerovo přesvědčení, tudíž byly ovlivněny jak Lutherem např. v otázce 

ospravedlnění vírou a predestinace, tak kalvinismem např. v otázce svátosti přijímání a popření 

transsubstanciace.147 

Přesto, že reformy v následujících šesti letech po Jindřichově smrti byly řízeny  

a realizovány zejména Cranmerem, Somersetem a Warwickem, nelze podcenit královskou 

supremaci, jež uskutečněné reformy zaštiťovala a také hrála důležitou roli v celkovém 

uspořádání a ideologickém opodstatnění anglikánské církve. Historik Penry Williams přirovnal 

roli Eduarda k šachovému králi, „který měl málo prostoru k manévrování, ale sehrál důležitou 

roli ve vývoji hry. Ten, kdo měl kontrolu nad jeho osobou, držel v rukou moc.“148 Vzhledem 

k tomu, že nařízení a zákony se i nadále odvolávaly na „jeho královský majestát,“ stalo by se 

jen těžko proveditelným realizovat protestantskou reformaci, pokud by byl sám panovník  

ve svém přesvědčení konzervativní. Cranmer podporoval královské prvenství v anglické církvi 

již za Jindřicha VIII. a pokračoval v tom i za vlády jeho syna. Eduardova nezletilost byla pro 

Somerseta i Warwicka svým způsobem ideální. Eduard svou osobou reprezentoval 

svrchovanou hlavu, která se zpovídá pouze Bohu. Reformy a zákony provedené z „královy 

vůle“ se tedy nedají zpochybnit. Zároveň byl Eduard natolik mladý, že jeho samostatná vláda 

nepřicházela v úvahu, což pro Somerseta a Warwicka znamenalo ideální „manévrovací 

prostor.“ 
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147 Solt, s. 52-55.  
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Eduard byl vychováván v duchu protestantismu a zasloužili se o to především jeho 

učitelé Richard Cox a John Cheke,149 na jeho výchově měla svůj podíl i reformně smýšlející 

Kateřina Parrová, poslední manželka Jindřicha VIII., nebo Thomas Cranmer. Jeho výuka 

začala, když bylo princi šest let, tedy ještě za Jindřichovy vlády. Nešlo ale pravděpodobně  

o Jindřichův záměr, aby byl jeho syn vychován v „nové“ víře, ale spíš o to, že netušil, jak velké 

sympatie k luteranismu může od Cheka a Coxe čekat. Stejní vychovatelé se Eduardovi věnovali 

i po jeho nástupu na trůn a vzhledem k panovníkově zájmu o kázání nebo otázky víry jako bylo 

sola fide nebo zbožňování lze vyvodit, že byl vychováván reformně smýšlejícími vzdělanci  

a vyrůstal v „nové době.“ Stejně jako se mnoho věřících, kteří byli za Eduardovy vlády dětmi 

a v kostelech se setkávaly se čtením anglického překladu Bible a Knihy společných modliteb, 

dalo nazvat „protestanty Eduardovy doby,“ byl samotný panovník příkladem toho, že výchova 

a působení evangelických biskupů (kterým byl dán velký prostor) ovlivnily jeho náboženské 

smýšlení. Působení Eduardova okolí je patrné i ze zprávy císařského velvyslance:  

„Na [královském] dvoře není takového biskupa nebo učeného muže, který by byl natolik 

odhodlaný mluvit ve prospěch nové doktríny, jako je král. Král čerpá z toho, co mu řeknou jeho 

učitelé a co se naučí od svých kazatelů.“150 

 Evangelický biskup z Worcesteru a jeden z mučedníků anglikánské církve upálený  

za vlády Marie I. Hugh Latimer mluvil o úloze kazatelů v prvním ze šesti kázání z roku 1549, 

která  byla určená Eduardovi VI. Podle Latimera nemohou kněží radit panovníkovi  

ve světských záležitostech, ale mohou ho vést v těch duchovních, pokud panovník „porušuje 

slovo Boží, může ho kazatel napravit a pokárat svým ,duchovním mečem.‘“151 Před Jindřichem 

by si Latimer při kázání pravděpodobně nemohl dovolit říci nebo naznačit, že duchovní mají 

právo panovníka pokárat a upozornit na jeho chyby, což svědčí o větší prostoru a volnosti 

kněžích při kázáních. Není překvapivé, že kázání jako ta Latimerova, měla na mladého krále 

                                                        

149  John Cheke byl učenec a profesor řečtiny na Cambridgské univerzitě, kde se také začalo formovat jeho 
protestantské smýšlení. Byl také překladatelem, do angličtiny přeložil např. modlitbu Páně, proto je jeho práce 
přínosem i pro analýzu vývoje anglického jazyka. Během vlády královny Marie byl dvakrát uvězněný v Toweru, 
při druhém věznění ze strachu před popravou přešel k římskokatolickému vyznání. Zemřel v roce 1557. Richard 
Cox byl naopak spojen s Oxfordskou univerzitou, neboť byl jmenován jejím kancléřem. Během vlády Edurda VI. 
se jeho protestantské smýšlení ještě prohloubilo, zasedal v komisi pro reformu kanonického práva a zapojil se do 
vytváření obou vydání Knihy společných modliteb. Elton, Reform and Reformation England 1509-1558, s. 383, 
Skidmore, s. 31. 
150 Skidmore, s. 162. 
151  Corrie, George Elwes (ed.), Sermons by Hugh Latimer Sometime Bishop of Worcester, Martyr 1555. 
Cambridge: CUP, 1844, s. 86.  
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vliv. O Eduardovu přízeň usilovali všichni a on se narodil a byl korunován „v lichotkách,“ byly 

do něj vkládány naděje a očekávání. Slova jako ta Latimerova musela Eduardovi imponovat  

a dodávat mu pocit nenahraditelnosti: „,Požehnaná buď země,‘ říkají slova Písma, ,kde vládne 

ušlechtilý král.‘ Co je to za lidi, kteří říkají, že král je pouhé dítě. […] Existoval snad někdy tak 

ušlechtilý král, tak zbožný, vychovaný tak ušlechtilými rádci a znamenitými a učenými 

vzdělanci? […] Jeho výsost je daleko zbožnější a důvtipnější, znalejší a učenější v jeho věku 

než bylo dvacet jeho předků, které mohu věnovat, v jakémkoliv jejich věku. 152  Latimer 

neoslavuje pouze panovníka, ale také regentskou radu, Somerseta a protestantskou reformaci, 

která v té době probíhala. Odkazuje na starozákonní krále a slova Písma, protože Písmo 

představovalo svrchovanou autoritu. Eduard pro evangelické biskupy představoval naději  

a novou éru v anglické církvi, Mojžíše, který vyvede lid z Egypta nebo Josiáše, který bude 

vládnout v souladu s Božím zákonem, tedy slovy Písma.  

Je nutné zmínit, že vláda Jindřicha VIII. položila základy církevní reformy,  

na kterých stavělo (a částečně se též vymezovalo) následující období Eduardovy vlády, neboť 

upravila nebo mírně reformovala doktrínu a liturgii katolické církve, i když v některých krocích 

byl Jindřich radikální, zejména co se týče rozpuštění klášterů. Jeho smrt ve 40. letech umožnila 

evangelické šlechtě v čele nejprve se Somersetem a později s Northumberlandem provést 

protestantskou reformaci. Naopak předčasná smrt krále Eduarda, který sympatizoval 

s protestantským myšlením, odložila pokračování reformace na dalších pět let, než  

po „intermezzu“ vlády katolické Marie I. navázala Alžběta I. na základy anglikánské církve 

položené během necelých šesti let Eduardovy vlády. Eduard zemřel v červenci 1553  

na tuberkulózu, aniž by dosáhl plnoletosti a dočkal se samostatné vlády. Jeho smrt znamenala 

konec i pro Northumberlanda, který byl na mladém panovníkovi závislý, a poté, co pokračoval 

v protestantských reformách, by mohl těžko spoléhat na přízeň katoličky Marie. Dcera 

z Jindřichova prvního manželství se měla podle Zákona o nástupnictví z roku 1544 stát 

Eduardovou nástupkyní v případě, že zemře bezdětný. Další v pořadí byla princezna Alžběta  

a po ní potomci Jindřichovy mladší sestry Marie Tudorovny.153 Northumberland se zoufale 

snažil si zajistit budoucí mocenský vliv a vyhnout se pádu, který by ho nevyhnutelně čekal, 

pokud by Marie nastoupila na trůn. Vévoda donutil mladého krále, který umíral na tuberkulózu 

                                                        

152  Corrie, George Elwes (ed.), Sermons by Hugh Latimer Sometime Bishop of Worcester, Martyr 1555. 
Cambridge: CUP, 1844, s. 118.  
153 Williams, s. 82.  
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a jehož zdravotní stav se neustále zhoršoval, podepsat dokument, který odkazoval korunu 

dcerám a synům Lady Frances Greyové, nejstarší dcery Marie Tudorovny a Charlese Brandona. 

Dokument byl v rozporu jak se Zákonem o nástupnictví, tak s Jindřichovou poslední vůlí. 

Nejstarší dceru Frances Greyové Jane Northumberland navíc provdal za svého nejstaršího 

syna.154 Ani to mu ovšem nepomohlo, protože, jak je známo, Jane byla královnou pouze devět 

dní, než se koruny chopila Marie a ve stejném roce, jako zemřel král Eduard, byl popraven  

i Nortumberland.  
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 45 

2 Vývoj anglikánské církve – formulace doktríny a liturgie a zásadní události ve vytváření 

anglikánské církve 

 

2.1 Jindřich VIII. a jeho církevní politika   

Panovník se na dokumentech, které vymezovaly a ustavovaly samostatnou anglickou 

církev, podílel, vedl korespondenci např. s Thomasem Cromwellem o úpravě jednotlivých 

definic a měl osobní zájem na očištění anglické církve od papežství.155  Je třeba připustit 

možnost, že odhlédneme-li od rozvodu s Kateřinou Aragonskou jako od čistě politického  

a osobního záměru zajistit si dědice, lze vidět tuto „revoluci“ také jako teologickou.156 Autoritu 

papeže v Anglii vystřídala autorita panovníka. Papežství bylo jednoznačně spojováno  

s přetvářkou, modloslužbou a pověrčivostí: „[…] všechna pověrčivost a přetvářka, zakořeněná 

v mnoha lidech, má zmizet. [Lidé] nemají velebit žádné obrazy, relikvie nebo zázraky pro 

pověrčivost“ 157 Eduard Foxe označuje papežství mimo jiné jako falešné: „Není nic nového, že 

papežové jsou falešní, že papežové nedodržují žádné sliby dané Bohu, ani člověku, že papežové, 

oproti svým slibům, pošpiňují své ruce krví nevinných mužů.“158 

Jindřich si zvolil střední cestu, jak vést svou církevní politiku. S největší 

pravděpodobností neusiloval o luteránskou reformaci v rámci anglické církve, ale také zřejmě 

netušil, jak daleko nechá reformu zajít a jakým způsobem se bude vyvíjet duchovní přeměna 

církve.159 Např. historik G.W. Bernard ve svém článku o Jindřichově církevní politice mezi lety 

1533–1546 vyzdvihuje panovníkovu autoritu a jako hlavní myšlenku uvádí, že se snažil 

především dosáhnout jednoty ve svém království: [král] „chtěl, aby papež byl odmítnut a jeho 

vlastní královská svrchovanost upevněna; chtěl, aby opatření, které zaváděl pro očištění církve, 

                                                        

155 Scarisbrick, s. 522. 
156 Přesto, že nelze zpochybnit Jindřichův původní záměr dosáhnout rozvodu s Kateřinou Aragonskou a sňatku 
s Annou Boleynovou, což bychom označil spíše jako osobní či politické záměry Jindřicha VIII., ve chvíli, kdy se 
Jindřich stal hlavou anglické církve, musel církevní doktrínu vymezit vůči katolické církvi v čele s papežem a 
stanovit pravidla nová, která by platila pro anglickou církev.  
157 Bernard, G.W., “The Making of Religious Policy, 1533-1546: Henry VIII and the Search for the Middle Way,” 
The Historical Journal 41 (1998), č. 2, s. 327. The First Royal Injunctions of Henry VIII., 1536. In: Documents 
Illustrative of English Church History, s. 271.  
158 „These be no news that popes are false, that popes keep no promise either with God or man; that popes, contrary 
to their oathes, do defilé their cruel hands with hones men’s blood.“ A Protestation in the Name of the King, and 
the whole Council and Clergy of England, why they refuse to come to the Pope’s Council, at his call. In: Cattley, 
Stephen Reed (ed.), The Acts and Monuments of John Foxe, s. 141.  
159 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 539.  
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byla hájena; ale nechtěl žádnou luteránskou nebo zwingliánskou reformaci. Jindřich proto 

potřeboval kontrolovat zápal těch, kteří konvertovali. A toho se domáhal zajištěním ze strany 

svých vůdčích duchovních a později tím, že všechny své poddané zahrnul výroky pravdivé 

doktríny – kde by nesouhlas s ní znamenal herezi nebo zradu.160 

 Jindřichovo přesvědčení nelze definovat ani jako konzervativní, ani jednoznačně 

směřující k luteránství nebo kalvinismu a kroky podniknuté v jeho církevní politice odpovídají 

spíše střední cestě. Ještě v roce 1545 se Jindřich před parlamentem vyjádřil takto: “Denně vidím 

a slyším, že vy kněží kážete jeden proti druhému, spíláte jeden druhému bez rozvážnosti  

a milosrdenství. Někteří jsou upjatí v “mumpsimu”, jiní se zabývají pouze “sumpsimem.”  

Ale všichni budou někdy v neshodě a rozporu a jen málo mužů nebo žádní nekáží slovo Boží 

upřímně a pravdivě tak, jak by měli. Žádám vás o jednu věc a tou je shoda a laskavost.161 

Jindřich je sice mnoha historiky označován za oddaného katolíka až do své smrti, ovšem 

jasné odmítnutí papeže, který byl v této době přímo zavrhován a hanlivě označován, spolu 

s ustanovením nové církve si žádalo vymezení vůči katolické církvi a její doktríně.  

Ať již byly změny v pojetí mše, zpovědí a eucharistie opatrné a mírné, šlo o definování liturgie 

vlastní anglické církve, ať již se vymezila jen minimálně, např. vynecháním terminologie 

spojené s katolickou církví. Fakt, že Jindřich zůstal oddaný „předchozí“ víře nelze zpochybnit, 

přesto se sám zapojoval do církevní politiky a celou dobu se snažil nějakým způsobem vymezit 

tradiční katolické církvi a „výmyslům“ spojeným s papežstvím, ať již se jednalo o odmítnutí 

uctívání obrazů nebo snaha vyhnout se označení „transsubstanciace.“ 

 Zajímavým argumentem, který Bernard předkládá, je zpochybnění role Thomase 

Cromwella. Bernard je přesvědčen, že Jindřich nebyl Cromwellovou loutkou, ale naopak – 

Cromwell i Cranmer vykonávali pouze příkazy a politiku Jindřicha VIII., čímž se snaží dokázat, 

že Jindřich VIII. nebyl tak silně pod vlivem reformátorů, jak se někteří historici domnívají. 

Edward Foxe, autor tzv. Foxovy knihy mučedníků (Acts and Monuments - Foxe’s Book  

of Martyrs) se zde vyjadřuje o začátku 40. let 16. století, kdy „nebylo neznámé, jak se stav věcí 

v náboženství v těchto dnech měnil; s jakou nelehkostí a těžkostmi se potýkal; jaké šance měl 

                                                        

160 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 281.  
161Cattley, Stephen Reed (ed.), The Acts and Monuments of John Foxe, s. 534-536. Mumpsimus a Sumpsimus 
pochází ze 16. století, pravděpodobně z Erasmovy povídky o ignorantství kněžích, který říkal “mumpsimus”, když 
mínil “sumpsimus”. Mumpsimus by proto pro humanisty a reformátory mělo být označením pro ignoraci a 
pověrčivost. Bernards, s. 700. Mumpsimus má vyjadřovat zvyky, myšlenky a představy, které se dodržují, ale jsou 
neopodstatněné. Toto označení se tak přeneslo i na osobu, která trvá na starých zvycích a představách, které jsou 
absurdní. Oxford Dictionaries:http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mumpsimus.  
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 a jaké prodělal změny. Dokonce i proto, že král byl veden a naslouchal jednou jednomu, 

podruhé jinému. Jednou došlo k posunu, podruhé se to zas vrátilo zpátky […] podle toho kdo 

se prosadil a byl v králově blízkosti.” Foxe dále zmiňuje, že “lord Cromwell, k zavedení pravé 

víry v tomto království, navrhl králi uzavření manželství mezi ním a Annou Klévskou.”162 

Zůstává tedy otázkou, kdo je autorem myšlenky klévského manželství a do jaké míry ovlivňoval 

Cromwell panovníka a Jindřich Cromwella. Fakt, že Jindřich naslouchal duchovním a dostával 

se do jejich vlivu ještě nevyvrací to, že se snažil zastat střední cestu. Cromwellovu roli muže, 

který se snažil prosadit protestantské reformy v rámci anglické církve nelze zpochybnit.  

(Už vůbec nelze zpochybnit roli Cranmera, který je po právu nazýván architektem reformace  

za vlády Eduarda VI.) Cromwell byl schopným politikem a právě proto se mohl snažit vyjít 

vstříc králově politice. Jindřichova přízeň se mohla rychle obrátit, postavit se panovníkovi  

na odpor nebo jednat samostatně mohlo znamenat pád v kariéře a politice.  

 

 

2.1.1 Thomas Cromwell   

Thomas Cromwell sehrál důležitou roli již během rozvodu Jindřicha VIII. a spolu  

s rodinou Boleynů navrhl odtržení od Říma.163 Za Jindřichovy vlády se dočkal kariérního 

vzestupu, když se stal královským sekretářem, lordem strážcem tajné pečeti, zástupcem 

panovníka ve věcech duchovních (vicegerent in spirituals) a následně ve druhé polovině 30. let 

16. století i jeho hlavním poradcem. Mezi historiky neexistuje jednotný názor, jakého byl 

Cromwell vyznání, ale rozhodně se dal zařadit mezi tzv. radikály, tedy biskupy a duchovní, 

kteří podporovali reformy, jimiž by se Anglie mohla zařadit mezi protestantské země 

v otázkách liturgie a doktríny (nejen odmítnutím papeže jako autority katolické církve).  

V období 20. a 30. let 16. století ještě nelze mluvit o anglických protestantech;164 proto je 

                                                        

162 Cattley, Stephen Reed (ed.), The Acts and Monuments of John Foxe, s. 260. 
163 Haigh, s. 105. 
164 Jak tvrdí anglický historik Peter Marshall, Angličané v této době nenazývali protestanty, ale odkazovali tímto 
termínem na německou oblast a na poli politiky se toto pojmenování shodovalo s luterány. Dále argumentuje, že 
angličtí evangelíci 20. a 30. let 16. století se  plně neztotožňovali s luterány. Je proto celkem složité se rozhodnout, 
jak odkazovat na anglické duchovní, kteří jsou označováni za reformátory a usilovali o posun anglické církve 
směrem k reformám, ať již se shodovaly s naukou Luthera nebo Kalvína. Již v prvních letech vlády Eduarda VI. 
pod protektorem Somersetem byly provedeny radikálnější kroky jako odstranění oltářů, obrazů nebo zrušení 
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vhodnější použít označení evangelík s tím, že za vlády Jindřicha VIII. někteří duchovní mohli 

směřovat více či méně k luteránství. Cromwell je historiky řazen mezi evangelíky spolu  

s arcibiskupem z Canterbury Thomasem Cranmerem. Oba jsou považováni za muže, kteří se 

nejvíce snažili panovníka ovlivnit v otázkách víry a posunout anglickou církev více směrem  

k evangelismu a zařadit Anglii mezi protestantské země, jako bylo např. vydání a zpřístupnění 

Bible v angličtině, čehož  Cromwell dosáhl.165 Cromwell se podílel na Jindřichově rozvodu  

s Kateřinou Aragonskou i na pádu Anny Boleynové přesto, že byl předtím spojencem této 

rodiny. Kromě překladu Bible do angličtiny se zasloužil o rozšíření reformní literatury v Anglii, 

na rozpuštění klášterů a vedl komunikaci s protestantskými knížaty. Cromwell finančně 

podporoval překlady textů Martina Luthera, Joachima von Watta, Martina Bucera nebo 

Tyndalea.166 Už to samotné svědčí o jeho sympatiích k protestantismu.  

 Cromwell byl Jindřichovým oddaným služebníkem a schopným politikem. Králův 

sekretář si pravděpodobně nedovolil jednat bez toho, aniž by věděl, co si Jindřich přeje  

a představuje. Cromwellův projev týkající se otázky vyznání z roku 1540 zdůrazňuje 

panovníkovu touhu po jednotě a jeho nestrannost. Dále zde tvrdí, že Jindřich netíhne ani  

k jedné, ani ke druhé straně, čímž odkazuje na poddané různého vyznání, kteří si vysloužili 

odlišná přízviska; sám konkrétně zmiňuje papisty a heretiky. Bernard tento projev 

charakterizuje jako “elegantní ukázku královské střední cesty. Pokud tomu Cromwell opravdu 

věřil, pak byl méně přesvědčeným evangelíkem, než jak se někteří současní historici domnívají, 

a jeho náboženské přesvědčení je stejné jako to královo. Jestli tomu nevěřil, vyslovoval jen to, 

o čem věděl, že by to potěšilo panovníka. Tudíž by byl Jindřich mnohem více dominantní, než 

by historici připustili, a Cromwell, ať již byly jeho vlastní myšlenky jakékoliv, byl evidentně 

ochoten podřídit své přesvědčení povinnostem služby panovníkovi.” 167  Cromwell byl jistě 

ochoten podřídit své služby králi, ostatně jako ostatní rádci a duchovní v jeho okolí. Jindřich si 

šel tvrdě za svým, když se postavil na přímý odpor papeži. Lidé, kteří odmítli respektovat 

královskou svrchovanost nebo se Jindřichovi postavili na odpor, skončili na popravišti, jako 

Thomase More nebo biskup John Fisher. Na druhou stranu Cranmer věřil v panovníkovu 

                                                        

celibátu pro kněží, které lze označit za protestantské.  Marshall, Peter, Religious Identities in Henry VIII’s England, 
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svrchovanost a byl zastáncem odtržení od Říma, na rozdíl od Thomase Mora totiž Cranmer, 

Foxe a Cromwell „spojili své síly pro společný cíl [… a] v roce 1531 se snažili přesvědčit 

Jindřicha, aby spis Collectanea satis copiosa převedl do nějaké formy politického činu, avšak 

král váhal ve věci svého rozvodu další dva roky.“168 

 Cromwell zastával významnou pozici v úřadu vicegerenta od roku 1535  

a propagoval a podporoval královskou autoritu v čele anglické církve. William Marshall, 

právník a nižší královský úředník, který pro Cromwella vytvářel překlady děl spojených 

s reformací, přeložil mimo jiné i Obránce míru (Defensor pacis) Marsiliuse z Padovy, dílo 

vytvořené již ve 14. století, které se stalo jedním z textů ideologicky obhajujících svrchovanost 

panovníka nad církví. Cromwella Defensor pacis také částečně inspiroval ve vykonávání jeho 

politiky: „Důraz Marsiliuse na světskou svrchovanost našel mezi reformátory [za vlády 

Jindřicha] vděčné publikum. Cromwellovou hlavní myšlenkou byl silný centralizovaný stát ,pro 

zachování míru, jednoty a poklidy v tomto království.‘ Mír a jednota jsou často opakovaná 

témata ve statutech vypracovaných Cromwellem a velice často se shodují v použití jazyka  

a argumentů s Defensorem Pacis.“169 

 Cromwellovým cílem bylo podpořit králův supremát a odstranit papežství v Anglii,  

o čemž také svědčí zrušení klášterů a potlačení mnišství v Anglii, které bylo jednoznačně 

spojováno s papežem a katolickou církví. Cromwell se stal svědkem reformy kléru a zrušení 

některých klášterů kardinálem Wolseyem, který v té době vykonával úřad lorda kancléře,  

a na základě papežských povolení nechal několik církevních domů uzavřít.170 Cromwell vedl 

poté hlavní reformu klášterů ve 30. letech.  

Jedním z výsledků Cromwellova diplomatického jednání byl i sňatek Jindřicha s Annou 

Klévskou, který měl vést ke spojenectví s klévským vévodstvím právě ve chvíli, kdy se Anglii 

nenabízela aliance s Francií, ani s císařem, o kterou ovšem Jindřich stál mnohem více než  

o alianci s protestantskými knížaty. 171  Klévské vévodství nebylo ani luteránské, ani  

pro-papežské. Mezi državy klévského vévody patřila také další dvě vévodství Jülich a Berg  

a hrabství March a Ravensburg. Měl spojence mezi významnými německými oblastmi jako 

bylo Meklenbursko, Sasko, Prusko nebo hanzovní města. Jindřich přemýšlel také o sňatku své 

dcery Marie s mladým klévským vévodou Vilémem, který převzal vládu po svém otci. Klévské 

                                                        

168 Tampierová, Helena, Thomas More. Státník a teolog, Brno: L. Marek, 2002, s. 88. 
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vévodství vedlo reformu v duchu erasmiánství a nový vévoda Vilém po svém nástupu  

v reformní politice pokračoval, jednalo se ovšem o anti-luteránskou linii. Je možné, že 

spojenectví s Klévskem mohlo představovat další krok v rámci panovníkovy církevní politiky 

střední cesty. Jindřichův postoj k Anně Klévské po jejich sňatku nemusí žádným způsobem 

souviset s panovníkovým postojem před ujednaným spojením, a může být tudíž jeho vlastní 

iniciativou. Na základě vztahu mezi Jindřichem VIII. a Thomasem Cromwellem, definuje 

Bernard charakter Jindřichovy vlády takto: “královi blízští služebníci dělali to, o čem věřili, že 

je za to panovník pochválí, a říkali mu to, o čem věřili, že to chce slyšet.”172  

V době, kdy bylo ujednáno spojenectví s klévským vévodstvím, neměla Anglie moc šancí 

na spojenectví, Francie a císař uzavřeli v roce 1538 desetileté příměří a o rok později se obě 

země dohodly, že ani jedna země neuzavře žádnou dohodu s Anglií bez souhlasu té druhé.173 

Jindřich nechoval sympatie k luteránství, i když některé reformy v rámci doktríny jako bylo 

odsouzení očistce nebo uctívání obrazů se shodují i s tím, co odsuzoval Luther. Jindřich mohl 

přistoupit na ospravedlnění pouhou vírou, zrušení celibátu apod., ale nestalo se tak, protože 

Jindřich zůstával v těchto otázkách konzervativní, což potvrzuje i vydání Šesti artikulů v roce 

1539.  

Jak bylo zmíněno, klévské vévodství nebylo luteránské, ale představovalo spojenectví. 

Sestra klévského vévody byla vdaná za saského vévodu a v roce 1539 navštívil anglický dvůr 

katolický bavorský vévoda, o kterém se také uvažovalo jako o ženichovi pro princeznu Marii.174 

Spojenci Jindřicha tak mohli být různého vyznání, což nesvědčí o jednoznačném náboženském 

přesvědčí, ale mluví spíše ve prospěch politiky střední cesty. I kdyby byl autorem myšlenky 

sňatku s Annou Klévskou Cromwell, Jindřich se sňatkem souhlasil a uvědomoval si závazek, 

který s sebou spojenectví nese, když po sňatku řekl Cromwellovi: „Můj pane, kdyby to nebylo 

kvůli uspokojení světa a mé říše, neudělal bych za žádnou cenu to, co musím udělat v tento 

den.“175 

Nelze říct s jistotou, z jakého důvodu se Jindřich připravil o svého rádce a zástupce  

ve věcech duchovních. Ještě 18. dubna 1540 byl Cromwell jmenován hrabětem z Essexu176  

a svatba s Annou Klévskou se konala téhož roku v lednu. Jindřich se nakonec rozhodl, že tento 

sňatek pro něj není únosný a Cromwella pověřil, aby se postaral o rozvod. Většina historiků 

                                                        

172 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 542-551. 
173 Scarisbrick, s. 468-9. 
174 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 544.  
175 Elton, Reform and Reformation England 1509-1558,, s. 289.  
176 Elton, Geoffrey R., „Thomas Cromwell’s Decline and Fall,” The Cambridge Historical Journal 10 (1951), č. 
2, 150.  
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interpretuje Cromwellův pád jako příčinu sňatku s Annou, spíš se ale jednalo  

o intriky biskupa Gardinera a vévody z Norfolku, který Jindřichovi představil svou neteř 

Kateřinu Howardovou. Manželství bylo Cranmerem prohlášené za neplatné až v červnu 1540 

a za měsíc se Jindřich oženil znovu. Jeho trpělivost tak mohly ovlivnit průtahy spojené 

s rozvodem.  

 Již zmíněnou možnou příčinu Cromwellova pádu představuje působení jeho nepřátel  

na panovníka, zejména vévody z Norfolku a biskupa z Winchesteru Stephana Gardinera. 

Cromwellovi se dlouhou dobu dařilo držet tyto dva muže dále od panovníka. Gardiner pobýval 

ve Francii177 na začátku 30. let, tedy v době, kdy Cromwellův vliv rostl. V letech 1535 – 1538 

zde působil jako anglický velvyslanec. Zároveň si Cromwell z cesty odstranil i Thomase 

Howarda, třetího vévodu z Norfolku, který byl možným kandidátem pro zaujetí pozice králova 

ministra po pádu Thomase Wolseyho. Norfolk byl schopným vojákem a král jeho vojenské 

služby i nadále využíval, uchýlil se ale na venkov a Cromwellovi v mocenském vzestupu 

nepřekážel.178 Svolání parlamentu v roce 1539 s sebou přineslo návrat obou těchto politických 

rivalů ke dvoru.  

Cromwell byl zatčen 10. června 1540 a bez slyšení odveden do Toweru. Mezi oficiální 

důvody jeho zatčení patřila obvinění sepsaná v jedenácti článcích, která uváděla jeho provinění 

z tajného spiknutí proti králi v otázce náboženství. Další články 2, 3 a 5 se týkaly zneužívání 

Cromwellovy pravomoci, dále byl obviněn z toho, že propustil na svobodu obviněné  

z velezrady a body 6 a 8 definovaly obvinění z kacířství. Thomas Cromwell byl popraven  

28. července 1540.179 Cromwell byl zatčen a odsouzen bez soudu. Dva dny po Cromwellově 

smrti byli popraveni reformátoři William Jerome, Thomas Garret a luterán Robert Barnes.180 

S největší pravděpodobností šlo o snahu podpořit Cromwellovo obvinění z kacířství, protože 

všichni tři jmenovaní byli upáleni jako kacíři, ale „všichni tři byli neviní, co se týče obvinění 

z kacířství, které jim bylo přisouzeno.“181  

 

 

                                                        

177 Na francouzském dvoře později působil i vévoda z Norfolku. Francouský dvůr byl považován za “centrum 
odporu proti Cromwellovi.” Elton, „Thomas Cromwell’s Decline and Fall,” s. 171.  
178 Eltons, „Thomas Cromwell’s Decline and Fall,” s. 153-158.  
179 Elton, „Thomas Cromwell’s Decline and Fall,“ s. 177-182.  
180 Scarisbrick, s. 493.  
181 Scarisbrick, s. 493. 
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2.1.2 Vývoj doktríny ve 30. letech 

S královskou svrchovaností se pojí období 30. let a ustavování anglikánské církve spolu 

s dokumenty, které ji začínají definovat a vymezovat vůči katolictví, z nichž některé jsou 

zmíněné v předchozí kapitole. Mezi klíčové dokumenty, které jsou s královskou svrchovaností 

spojovány, patří Králova kniha (King’s Book), Kniha biskupů (Bishops’ Book), Šest artikulů  

 (The Six Articles Act) a Deset artikulů (Ten Articles). Jedná se o dokumenty, které se zabývaly 

svátostmi, uctíváním obrazů, pojetí mše a eucharistií. Porovnáním, jak se tyto dokumenty staví 

právě k těmto otázkám, se historici snaží určit, zdali se anglická církev za vlády Jindřicha 

nakláněla hodnotám katolické církve, byla tedy v jádru konzervativní a tradicionalistická, nebo 

přijala spíše hodnoty luteránské nebo kalvínské církve. Takto by se dalo označit např. uznání 

pouze tří svátostí v Deseti artikulech, neboť zatímco katolická církev uznává sedm svátostí, 

Luther uznával pouze křest, svátost přijímání a pokání.  

 Kniha biskupů byla vydána roku 1537 a je považována za reakci na neúspěch 

předchozího dokumentu nazvaného Deset artikulů (Ten Articles). 182  Církev se stále 

vyznačovala „rozmanitostmi mínění a názorů, zvláště v záležitostech křesťanství,“ bylo nutné 

definovat nová pravidla a uspořádání, protože se objevovala touha po tom, „že jednota má  

a měla by být laskavě vytvořena.“ 183  Anglie si odtržením od Říma také vymezila právo 

stanovovat si sama učení, s nově vznikající církví se tak objevila i otázka definování doktríny, 

za účelem, aby byli poddaní naučeni pravé víře a aby byla daná pravidla.184  

Jindřich spolu s parlamentem započal vydávat dokumenty, které by jasně definovaly 

nové církevní učení. Velký vliv v otázkách církve měl hlavní poradce krále Thomas Cromwell, 

který spolu s arcibiskupem z Canterbury Thomasem Cranmerem a biskupem z Worcesteru 

Hughem Latimerem patřili do tábora reformistů. Reformisté se zasazovali o to, aby se 

reformovaná církev vytvořila i v Anglii a aby došlo ke změně liturgie a doktríny postavené  

na myšlenkách evropské reformace. Jejich opozici tvořili konzervativní církevní hodnostáři, 

jako např. arcibiskup z Yorku Edward Lee a Stephen Gardiner, kteří spolu s ostatními 

nesouhlasili s napadáním tradiční církve ze strany reformistů a názory opozice na kázání, 

uctívání obrazů a dalšího. I když nemuseli oficiálně uznávat papežskou autoritu nebo spíše 

prosazovat znovu-uznání papeže, nesouhlasili konzervativci se změnami v rámci liturgie 

                                                        

182 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 186-187. 
183 The Six Articles Act, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 303. 
184 Eppley, Daniel, Defending Royal Supremacy and Discerning God’s Will in Tudor England, Abingdon: Ashgate 
Publishing Group, 2008, s. 10. 
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spojené s katolickou církví. Konzervativní a reformistický tábor biskupů vedle sebe existoval i 

za vlády Eduarda VI., který byl ještě příliš mladý a vládnoucí protektoři Somerset a Warwick 

na sebe v církevní politice navazovali. Jejich názory nebyly tak kolísavé jako ty Jindřichovy.  

Vymýtit rozpolcenost názorů týkajících se doktríny bylo nutné. Konzervativcům 

vysvitla naděje na návrat starého uspořádání s popravou Anny Boleynové, k čemuž nedošlo.  

Je otázkou, zdali návrat k tradiční církvi byl možný, vezme-li se navíc v úvahu situace 

v Evropě, která se ocitla plně pod vlivem reformace.  

Bylo nutné si vymezit pravidla, a tak v roce 1536 vznikl zákon nazvaný Deset artikulů, 

který představuje první oficiální doktrínu anglické církve. V tomto dokumentu se objevuje 

ospravedlnění vírou (sola fide),185 teologická doktrína, která vymezuje protestantské učení, ale 

někteří historikové se shodují na tom, že i přes tuto shodu (také např. v otázkách očistce a mše 

svaté) neznamená cestu k luteránství. Bernard např. argumentuje tím, že se neobjevuje pouze 

ospravedlnění vírou, ale také vykoupení dobrými skutky. Formulace, které se týkají sola fidei 

mají pocházet od Cranmera nebo Latimera, tudíž od duchovních, kteří k luteránství tíhli,  

a Cranmer si v 50. letech prosadil luteránské sola fidei v dokumentu Čtyřicet dva článků. Široce 

diskutovaným tématem bylo uctívání obrazů a jejich výskyt v kostelech.186  Deset artikulů 

nenamítá nic proti přítomnosti obrazů v kostele, ale nabádá k tomu, aby se lidé vyhnuli jejich 

uctívání či zbožňování a nezapomínali, že nejmilostivější ze všech je Kristus, který musí být 

upřednostňován.187 Konzervativci byli pohoršeni vyčleněním čtyř z původních sedmi svátostí 

středověku,188 což bylo zároveň předmětem jednání při vytváření Knihy biskupů.189  

Deset artikulů bylo ovlivněno luteránstvím a Augsburskou konfesí z roku 1530 co se 

týče právě ospravedlnění vírou a tím, že se zabývaly pouze třemi svátostmi – křest, přijímání  

a pokání. Co se ale týče pokání, Deset artikulů uznávalo ústní zpověď, která byla „ustanovena 

                                                        

185 Ospravedlnění pouhou vírou: Je spojováno především s luteránským prostředím.  „Doktrína je založena na 
svobodném a laskavém Božím záměru zachránit lidstvo […] Jádrem Božího záměru v osobě Ježíše Krista je 
prostupující milosrdenství, které osvobozuje muže a ženy od břemene vlastního provinění a odklonění se od Boha. 
Tento Boží čin - spasení - je dar. Nemůže být koupen ani získán. Může být pouze přijat nebo odmítnut. Jeho přijetí 
je akt víry, kterým nás ospravedlňuje Boží milosrdnost, i přes zhřešení.”  
Stykes, Stephen, Booty John and Knight, Jonathan (eds.), The Study of Anglicanism, Revised Edition, London: 
SPCK, 1998, 69. 
186 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 282. 
187 Eppley, s. 392. 
188 Ten Articles se v oblasti doktríny vyjadřuje ke třem svátostem - svátost křtu, svátost pokání a svátost přijímání, 
přičemž je přesvědčena o pravé přítomnosti těla a krve Ježíše Krista ve víně a chlebu.  
189 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 187. 
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Kristem,“190 přičemž např. Thomas Cranmer již v této době hodnotu ústní zpovědi ke knězi 

zpochybňoval.191  

Deset artikulů tak svědčí o kompromisu, ani jedné straně – konzervativcům, ani 

biskupům, kteří se snažili prosadit reformy v rámci církve (ať je nazveme evangelíky nebo 

biskupy zastávající luteránské postoje) nevyhovovalo toto ustanovené doktríny plně ve všech 

bodech.   

Instituce křesťanského člověka neboli Kniha biskupů (Bishops’ Book) vznikla jako práce 

synody, která byla poprvé svolána pro církev celé Anglie, a to právě Thomasem Cromwellem. 

Duchovní pracovali na vytvoření Knihy biskupů v období po nábožensky motivovaném 

povstání zvaném Pouť milosrdenství (Pilgrimage of Grace), kniha by proto měla představovat 

jednotu doktríny a přesvědčit o její nutnosti i ostatní věřící. I přes tento záměr, ukazuje toto dílo 

rozdílnost názorů týkajících se liturgie a doktríny. Biskup Gardiner se během jejího utváření 

údajně vyjádřil, že Kniha biskupů je jako velké skladiště, kam každý přispěl tím, co má rád.192 

Biskupové byli svoláni panovníkem, aby prodiskutovali otázky liturgie a doktríny, závěrem této 

diskuze se mělo stát komplexní vyjádření v otázkách křesťanské víry. Z konzervativců jsou 

jmenováni např. biskupové Tunstal a Stokesley, Lee nebo Longland a mezi reformátory 

Cranmer, Latimer nebo Foxe. Předmětem diskuzí, kterých se mělo jednání biskupů dotknout, 

byla očišťující reforma církve a obřady či modlitby za duše. Kniha biskupů se zabývala 

Apoštolským vyznáním, svátostmi a výkladem deseti přikázání.  

V předmluvě zúčastnění klerici oslavují panovníka, kterému přiřazují tituly jako  

„z Boží milosti král Anglie a Francie, obránce víry, pán Irska, svrchovaná hlava na zemi hned 

po samotném Kristu v anglické církvi” a označují ho za strůjce tohoto shromáždění, které bylo 

svoláno za účelem stanovit jednotu a správné učení Krista. Biskupové přisuzují panovníkovi 

zanícení „pro povýšení Boží slávy a správné instituce a vzdělání tvého lidu v poznání 

skutečného Kristova učení. Vaše výsost nám nedávno přikázala, abychom se shromáždili  

a pečlivým hledáním a čtením Písma svatého vyložili zřetelnou a upřímnou doktrínu, která by 

se zabývala celou sumou věcí náležejících k vyznání křesťana. Přitom chyby, pochybnosti, 

pověry, zneužívání by měly být potlačeny a odstraněny k úctě všeobjímajícího Boha.” 193 

                                                        

190 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 161.  
191 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 143. 
192 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 476. 
193 The Institution of a Christian Man, In: Formularies of Faith Put Forth by Authority During the Reign of Henry 
VIII, Oxford: Claredon Press, 1825, 23. 
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Bernard vyzdvihuje výměnu názorů mezi Cranmerem a Jindřichem a dle něj “Jindřich věděl, 

co dělá.” Fakt, „že jeho přesvědčení představovalo osobitou kombinaci starého a nového nebo 

jedinečnou směsici teologických názorů, ještě neznamená, že byl hloupý nebo s ním někdo 

manipuloval.”194 Tento dokument se zabýval podobnými tématy jako dokument Deset artikulů 

(Ten Articles) z roku 1536 nebo dokumenty pozdější. Diskuze se věnovaly problematice mše a 

obrazů, u nichž bylo zakázáno, „aby se jim lidé klaněli nebo byly uctívány, ale není zakázáno, 

aby byly instalovány a vystaveny v kostelech za žádným jiným účelem než tím, že na ně budeme 

hledět jako do určitých knih a uvidíme v nich příklady ctností, které měli svatí, představovány 

zde jejich obrazy.”195  V Knize Biskupů bylo uctívání obrazů definováno v rámci druhého 

přikázání, kde se stanovilo, že “je nám jednoznačně zakázáno, abychom měli napodobeninu či 

obraz za tím účelem, že bychom se mu ukláněli nebo ho uctívali. A proto pokládáme za vhodné, 

aby všichni biskupové a kněží učili lid zavazující se k duchovní přeměně, […] že Bůh ve své 

podstatě nemůže být vyjádřen ani zobrazen v žádné napodobenině, ani obraze.”196 Jak již bylo 

zmíněno výše, vedle známé problematiky uctívání obrazů se hlavním tématem stala také 

diskuze o svátostech. V Knize biskupů se sice vyskytuje sedm svátostí, oproti předchozí snaze 

definovat doktrínu v dokumentu Ten Articles, ale třem z těchto svátostí byl ponechán vyšší 

význam.197 

 Panovník si knihu přečetl až po jejím vydání a až v této době ji opatřil poznámkami, 

změnil některé pasáže a nesouhlasil s pasážemi o spasení vírou, které prosazoval arcibiskup 

Cranmer. 198  Toto jednání nenasvědčuje tomu, že by Jindřich slepě naslouchal ostatním 

duchovním, ale měl své přesvědčení, ze kterého nehodlal ustoupit. Usiloval ale o to, aby vedle 

sebe konzervativci a reformisté fungovali a vzájemně spolupracovali, proto do vytváření 

dokumentů zapojil obě strany. Jindřich VIII. se držel střední cesty a během diskuzí o Knize 

biskupů „sympatizoval jak s Latimerem a Cranmerem, co se týče očisťující reformy, tak  

s Tunstalem a Stokesleyem, co se týče obřadů, ale ani s jednou stranou výhradně.“199 

 

                                                        

194 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 484. 
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2.1.3 Šest artikulů – otázka transsubstanciace a kněžského celibátu 

 Formulace doktríny z roku 1539 zvaná Šest artikulů (The Six Articles Act), odráží, 

možná více než předchozí dokumenty, panovníkovo náboženské přesvědčení a tradiční pojetí 

liturgie. Biskupové a panovník v tomto dokumentu řešili zásadní otázky doktríny  

a liturgie. Jednalo se především o přijímání svátosti oltářní, a to jak ve věci přítomnosti těla  

i krve Ježíše Krista, tak v otázce přijímání pod obojí, dále o  manželství kněžích, přísahy, 

soukromé mše a zpovědi. 200  Již název tohoto zákona je vypovídající – Zákon zakazující 

rozdílnost názorů. Jednalo se o důležitý dokument, protože jeho vydání je mnoha historiky 

pokládáno za obrat ve vývoji anglické církve, a to zpět k hodnotám a liturgii církve katolické. 

Lze tak usoudit zejména z bodů týkajících se manželství kněžích a celibátu, eucharistie  

a transsubstanciace, protože za vlády Eduarda VI. došlo v těchto oblastech opět ke změnám.  

O tom, že Šest artikulů potěšilo spíše konzervativní biskupy, nežli ty prosazující protestantskou 

reformu, svědčí i fakt, že za vlády Eduarda VI. byla platnost tohoto nařízení zrušena a došlo 

k určitým změnám, které budou následně zmíněny. I když nelze popřít, že Jindřichovy názory, 

kterými sám přispěl při vytváření tohoto zákona, odrážely tradiční katolickou víru, nemyslím 

si, že by tak reformace za Jindřicha skončila nebo by bylo možné vrátit církev v Anglii  

do podoby před jejím oddělením od Říma.  

 První z křesťanských hodnot, kterými se již zmíněné nařízení zabývá, jsou eucharistie  

a transsubstanciace. Podle Šesti artikulů je svátost oltářní podávána ve formě chleba a vína: 

„opravdového těla a krve našeho Spasitele Ježíše Krista, zplozeného z Panny Marie;  

po posvěcení zde nezůstává substance chleba a vína, ani žádná jiná, ale pouze substance Krista, 

Boha a člověka.“201 Poslední věta, že po přijetí hostie zůstane pouze substance Krista, byla 

přidána Jindřichem a naznačuje že dochází k totální přeměně, i když slovo transsubstanciace 

zde není zmíněno. Šest artikulů obhajuje přijímání pouze pod jednou způsobou, protože je zde 

řečeno, že „nesmí být zpochybňováno to, že v těle, které představuje chléb, je i krev; a v krvi, 

                                                        

200 The Six Article Act, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 304. 
201 “[…]is present really, under the form of bread and wine, the natural body and blood of our saviour Jesus Christ, 
conceived of the Virgin Mary; and that after the consecration there remain no substance of bread or wine, nor any 
other substance, but the substance of Christ, God and man.  The Six Article Act, In: Documents Illustrative of 
English Church History, s. 305-306. 
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ve formě vína, je i tělo. 202 Je zřejmé, že jsou pohromadě [tělo i krev Krista] i když jsou 

oddělené.“203 Tento zákon se vymezuje vůči těm, kteří by pochybovali o přítomnosti těchto 

substancí při svátosti oltářní či o tom, že každá z hostií představuje jak tělo, tak krev Krista; tito 

pochybovači jsou nazýváni heretiky a je jim vymezen náležitý trest.204 Přijímání pod jednou 

způsobou a reálná přítomnost těla i krve v hostii, stejně jako celý dokument Šest artikulů, 

představuje tradiční učení katolické církve.  

 S učením o transsubstanciaci a přijímáním eucharistie souvisí také případ Anne Askew, 

anglické evangeličky, která se na základě četby Bible v angličtině vymezila vůči doktríně 

stanovené Jindřichem a biskupy. Askew pokládala uctívání hostie za zbožňování, kterého se 

právě evangelíci snažili vyvarovat odstraňováním obrazů a soch, odmítáním svatých poutí  

a uctívání svatých. Anne Askew odmítala jak transsubstanciaci, tedy přeměnu vína v Kristovu 

krev a chleba v tělo, tak reálnou přítomnost Krista v hostiích. Jak zmiňuje autorka článku „Anne 

Askew a spor o reálnou přítomnost,“ Askew současně navazovala na tradice středověké liturgie 

a uznávala slavení eucharistie během Velikonoc: „Slavila eucharistii [o Velikonocích] tím 

způsobem, že svou pozornost odvrátila od hledání fyzického spojené s Kristem a zaměřila ji  

 na připomenutí si jeho oběti spolu s ostatními křesťany. […] v Anglii 40. let 16. století nebyl 

ještě žádná jiná alternativa, co se liturgie týče, tudíž [Anne Askew]  jednoduše vyložila tradiční 

ceremonie jiným způsobem.“205 Askew byla obviněna z porušení Šesti artikulů a jako heretička 

upálena v roce 1546, nebyla ovšem jedinou osobou, která by po vydání Šesti artikulů byla 

podezřelá a obviněná z popírání reálné přítomnosti. Její případ v sobě spojuje nejen fakt, že 

doktrína eucharistie představovala důležitý a sporný bod, ale že Šest artikulů bylo pokládáno 

za jedno ze stěžejních nařízení a definic doktríny Jindřichovy vlády. Na tomto případu lze také 

                                                        

202 Luther věřil v reálnou přítomnost Krista v hostii, tedy v to, že chléb je skutečné tělo a víno je skutečná krev 
Ježíše Krista, které křesťané jedí a pijí. Současně ale luteránská doktrína odmítá transsubstanciaci. V učení 
Zwingliho a Kalvína byla ovšem popírána i reálná přítomnost a důraz se kladl především na připomenutí si Ježíše 
a duchovní prožitek věřících při přijímání. Touto myšlenkou byla nakonec anglická církev nejvíce ovlivněná, což 
odráží jak Kniha společných modliteb, tak Čtyřicet dva článků.  
„Je to [Svátost oltářní] skutečné tělo a krev našeho Pána, Ježíše Krista, pod způsobou chleba a vína, které my 
křesťané jíme a pijeme, jak to sám Kristus ustanovil.“  
Lane, Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů, 1996, s. 143.  
203 „[…] that is to be belived and not doubted of but that in the flesh under form of bread is the very blood and in 
the blood under form of wine is the very flesh as well apparent as though they were both together.“  
The Six Article Act, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 305-6. 
204 The Six Article Act, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 305-307. 
205 Malson- Huddle, Elizabeth, „Anne Askew and the Controversy over the Real Presence,” Studies in English 
Literature 1500-1900 50 (2010), č. 1, s. 2.  
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vidět, že se reformační myšlení šířilo mezi lidmi a v neposlední řadě je nutné zmínit i vliv Bible 

v národním jazyce. Askew se údajně sama vyjádřila, že by si raději přečetla pět řádků z Bible, 

než vyslechla pět bohoslužeb v chrámu.206 Jak je již zmíněno v kapitole o Velké Bibli, Askew 

tímto výrokem a svým samostatným výkladem Bible potvrdila Jindřichovy obavy  

a pravděpodobně i ty Cromwellovy, protože „v případě, že poddaní vyměnili čtení Bible  

za navštěvování mše svaté, podlomili tím autoritu kněžích vysvětlit Písmo a narušili určující 

autoritu církve.“207 Jindřich se nebál zpochybnění doktríny katolické církve v čele s papežem, 

ale zpochybnění liturgie a doktríny, která představovala základ anglické církve, i když se 

v mnohém shodovala s principy tradiční katolické církve.  

 Anne Askew se pokládala za pravou křesťanku a vedle sporu o eucharistii  

a transsubstanciaci je velice důležité zdůraznění komunity věřících a samostatný výklad Bible, 

další dva rysy anglické církve, které se vyvíjely od vlády Jindřicha po Eduardovu. Samostatný 

výklad Bible byl Jindřichem nejprve umožněn, panovník se ho současně ale obával, a proto 

přístup k Písmu v národním jazyce po čtyřech letech omezil. Komunita a společné modlitby je 

rys anglické církve, který se začíná vytvářet právě za vlády Eduarda VI., a to díky vytvoření 

Knihy společných modliteb: „V úsilí Anne Askew definovat jiným způsobem běžné akty uctívání 

na farnostech a společné přijímání eucharistie v komunitě [křesťanů] si můžeme povšimnout 

počátků toho, jak byl v 16. století kladen důraz na plnou účast věřících na bohoslužbách, které 

se konaly každý týden, a uctívání v rámci komunity řízené státem posvěcenou Knihou 

společných modliteb. […] Přesto, že katolictví pozdního středověku vyzývalo farníky k účasti 

na mších, podporovatelé tradiční církve cítili, že bylo daleko důležitější, aby se lidé modlili 

samostatně během bohoslužby, než aby rozuměli tomu, co říká kněz. […] Protestantští 

reformátoři ke konci 16. století a na začátku 17. století vyzdvihovali modlitby v komunitách  

a aktivní účast věřících během týdenních bohoslužeb spíše než individuální zbožné prožitky. 

Smýšlení Anne Askew ukazuje, jak první evangelíci usilovali o jinou interpretaci Písma, aby 

zdůraznili význam přijímání eucharistie dohromady ve skupině věřících.208  

 Za vlády Eduarda VI. se diskuze na téma eucharistie a transsubstanciace také rozvíjela,  

řešila se dokonce v několika dokumentech, než bylo finálně ustaveno pojetí eucharistie z roku 

1553 v dokumentu zvaném Čtyřicet dva článků (Fourty-two articles). Názory ohledně 

transsubstanciace a reálné přítomnosti se vyvíjely i u arcibiskupa Thomase Cranmera, který 

                                                        

206 Malson-Huddle, s. 5. 
207 Malson-Huddle, s. 5.  
208 Malson-Huddle, s. 9.  
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pravděpodobně věřil v reálnou přítomnost Krista v hostii, ale během 40. let se jeho názor 

změnil. Ve druhé polovině 40. letech byl ovlivněn štrasburským reformátorem Martinem 

Bucerem, se kterým vedl korespondenci. Ve svém dopise z roku 1547 Bucer Cranmerovi na 

otázku eucharistie odpověděl, že věří, že „chléb a víno se nemění ve své podstatě, ale že se 

stávají symboly (signs). […] Nemyslíme si, že by Kristus sestupoval z nebes, ani že se spojuje 

s těmito symboly nebo že je jejich součástí.“209 Cranmer byl ve druhé polovině 40. let pod 

vlivem Bucera přesvědčen o přítomnosti Krista při eucharistii, tato přítomnost ale nebyla 

tělesná, ale jednalo se o duchovní prožitek věřících,210 čímž se přiklonil ke kalvinistickému 

pohledu na eucharistii. Stejný názor o přítomnosti Krista v srdci věřícího při svátosti přijímání 

zastával i Huldrych Zwingli. 

 Ve Čtyřiceti dvou článcích z roku 1553 je transsubstanciace odmítnuta opět na základě 

toho, že není podložena Písmem.211 V disputacích mezi Cranmerem a Gardinerem, které se 

zabývaly eucharistií a transsubstanciací a které vznikly v roce 1551, vyjadřuje arcibiskup nadále 

přesvědčení, že přítomnost Krista při přijímání eucharistie existuje  ve věřících: „Oni učí 

[papeženci], že Kristus je v chlebu a vínu, ale my říkáme (podle pravdy), že je v těch, kteří 

zaslouženě jedí a pijí chléb a víno.“212 Stejné přesvědčení zastával i další evangelický biskup 

Hugh Latimer, který pohlížel na přijímání eucharistie jako na „duchovní přijímání,“ „protože 

duchovní přijímání (eating) je to pravé přijímání vedoucí k věčnému životu, ne tělesné (coporal) 

eating.“213 

 Lze konstatovat, že reálná přítomnost Krista v hostii byla Jindřichem VIII. považována 

za nezpochybnitelnou doktrínu, a v případě jiného názoru čekal věřící trest. Pojetí eucharistie 

se za vlády Eduarda VI. změnilo na duchovní přítomnost Krista v srdci věřících a duchovní  

o tom mohli volně kázat. Další změnou vedle pojímání transsubstanciace oproti období vlády 

Jindřicha VIII. bylo ustanovení, že lidé budou při mši přijímat pod obojím způsobem. Stalo se 

tak rozhodnutím církevního shromáždění v roce 1547. V úvodní pasáži byl definován záměr 

panovníka, aby „jeho nejmilovanější poddaní žili v jednotě a shodě ve všech věcech, zejména 

v pravém náboženství a víře v Boha“214 Na základě poslední večeře Páně popsané v Novém 

                                                        

209 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 381-382.  
210 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 406.  
211 Forty-Two Articles, In.: Bray, Gerald (ed.), Documents of the English Reformation 1526-1701, Cambridge: 
James Clarke & Co., 1994, s. 301.  
212 Cox, Edmund John (ed.), Writings and Disputations of Thomas Cranmer Relative to the sacraments of Lord’s 
Supper, Cambridge: CUP, 1844, s. 52. 
213 Ryle, J.C., Five English Reformers, Edinburgh: The banner of Truth Trust, 1890, s. 112.   
214Act Againts Revillers, and for Receiving in Both Kinds, In: Documents Illustrative of English Church History, 
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zákoně, při níž Ježíš rozdal apoštolům chléb se slovy: „toto je moje tělo“ a kalich se slovy: „toto 

je moje krev,“ Zákonem proti zlořečníkům a pro přijímání pod obojí se stanovilo,  

„že požehnaná svátost má být poskytnuta všem křesťanům oběma způsoby – chlebem i vínem,  

a ne pouze chlebem[…] přítomní  věřící mají přijmout [svátost]s knězem, namísto aby ji kněz 

přijímal sám […] Je tedy uzákoněno, ve jménu našeho svrchovaného pana krále, se souhlasem 

biskupů a světských pánů [Lords spiritual and temporal] a parlamentu […] že zmíněná 

požehnaná svátost bude běžně poskytnuta věřícím církve Anglie a Irska a jiných králových 

dominií, obojím způsobem tedy ve formě chleba i vína.“215 

Po doktríně eucharistie a transsubstanciaci se v Šesti artikulech nepřipouští manželství 

kněžích a zrušení celibátu. Dle Božího zákona se kněží po složení slibu nesměli ženit, a pokud 

toto nařízení porušili, byli vystaveni hrozbě trestu. Jindřich byl celý život zarytým odpůrcem 

manželství kněží a porušení celibátu. „Ale protože byl viděn spíše opak“ toho, že by kněží žili 

v celibátu, bylo toto nařízení zrušeno Jindřichovým synem a nástupcem, Eduardem VI. Jednalo 

se o zákon, který legalizoval manželství kněží (Marriage of Priests Legalized) v roce 1549. 

V tomto dokumentu se ustavuje „naším svrchovaným králem a laickými i duchovními pány  

a poslanci svolanými v tomto parlamentu […], že všechno a každé právo, kánony, ústavy  

a nařízení doposud vydané lidskou autoritou, které zakazují nebo znemožňují manželství 

s jakoukoliv církevní osobou nebo osobami […] mají být označené za naprosto neplatné  

a nemající žádný účinek.“216  

Otázka manželství kněžích byla jedním z předmětů debat vedle ospravedlnění pouhou 

vírou, uctívání svatých, modlitbách za mrtvé, očistci nebo poutnictví již za vlády Jindřicha VIII. 

Svědčí o tom i překlad díla nazvaného Křesťanský stav manželský (The Christen State  

of Matrimonye/Der Christlich Eestand) švýcarského protestantského teologa Heinricha 

Bullingera. Tato „obrana“ manželství byla přeložena Milesem Coverdalem, bývalým 

augustiniánským mnichem, který pod vlivem reformace opustil řád. Angažoval se hlavně jako 

překladatel, po jistou dobu pod patronací Thomase Cromwella, a jeho největším úspěchem byl 

překlad Bible, nejprve tzv. Coverdale Bible vydané v roce 1535 a později hlavní podíl na Velké 

Bibli v angličtině, která podle Cromwellových představ měla být dalším krokem směrem 
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k reformaci a umožnit všem vrstvám společnosti přístup k Písmu v národním jazyce. 217 

Traktáty, které se zabývaly problematikou manželství, vznikly nejen jako překlady Luthera, 

Erasma nebo Bullingera, ale pojednání o manželství a celibátu sepisovali také angličtí duchovní 

a reformátoři, mezi něž patřil Robert Barnes a další.218 

 Reformátoři jako byl Luther nebo Bullinger a humanisté jako Erasmus neviděli 

v manželství hřích. Přesto, že protestanté neuznávali manželství jako jednu ze svátostí, 

Bullinger ve svém spise pokládá manželský svazek za velice důležitý a vidí ho jako duchovní  

i světskou záležitost. K uzavření manželství je nutný obřad a oddávající, do této míry se stává 

manželství duchovní záležitostí. Nutný souhlas rodičů a společné soužití, vzájemná podpora  

a jednotlivé povinnosti ženy a muže ovšem patří mezi světské záležitosti. Je přirozenější žít 

v manželském svazku než páchat tělesný hřích mimo něj, proto se dle Bullingera stala nevěra 

jedním z dostatečně přesvědčivých důvodů k rozvodu. Právě díky tomu, že Bullinger  

v Der Christlich Ehestand poskytuje i „návod,“ jak se mají lidé v manželství chovat a definuje 

jednotlivé úkoly manželek a manželů, šířil se tento spis celkem úspěšně mezi lid, čímž se k nim 

také dostávaly jiné názory na manželství. S manželstvím kněžích to přímo souvisí tak, že 

manželství je dáváno do protikladu k hříšnému životu a sexualitě. Manželství představuje život 

v dobrém a poctivém vztahu a možnost, jak se vyhnout zločinu a hříchu, tedy sexualitě mimo 

manželství.219 Tento názor se shodoval také s argumentem anglických duchovních.  

 Robert Barnes,220 jeden z anglických duchovních, kteří se zasazovali o zrušení celibátu 

a povolení manželství kněžích, tvrdil, že spása není založená na celibátu, ale manželství je 

prostředkem, jak odčinit smilstvo a zabránit mu. Jeho spis týkající se práva kněžích  

                                                        

217 Bruce, Frederick Fyvie, History of the Bible in English, Oxford: OUP, 1978, s. 53-54. Viz kapitola Bible v 
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na manželství byl vydán v roce 1534. Barnes nebyl ženatý, tudíž, jak udává autor článku  

o kněžském manželství, John K. Yost, „protože nepotřeboval obhajovat svoje vlastní chování, 

cítil se být v dobré pozici na to, aby prosazoval manželství kněžích. 221  Na rozdíl  

od Cranmera nebo Luthera, kteří ženatí byli, tím chtěl pravděpodobně zdůraznit, že na zrušení 

celibátu neměl svůj osobní zájem, ale činil tak na základě svého přesvědčení. Yost ve svém 

článku rozebírá spisy ještě dalších dvou obránců kněžského manželství, a to překladatele 

George Joye a duchovního Johna Poneta. První z nich reagoval na vydání Šesti artikulů, které 

v otázce celibátu zůstaly zcela konzervativní, Ponet vydal svůj spis v roce 1549, kdy také 

parlament vydal nařízení o povolení manželství kněžích. Argumenty všech tří mužů staví  

na stejném základu – celibát není přirozený, protože kněží žijí v hříchu a často si vydržují 

kurtizány, tudíž ho stejně nedodržují. Stejně jako půst neutiší hlad, celibát nezabrání smilstvu. 

Vymezují se tak vůči papežství, které zapovědělo manželství duchovních, ale učinilo tak, aniž 

by zapovězení manželství duchovních nebo celibát měl základ v Písmu. Jedinou nápravu 

života, ve kterém dochází ke smilstvu, je vyhnout se mu právě manželstvím. 222  Tím, že 

sexualita není hřích, ale je přirozená, argumentoval také Erasmus Rotterdamský v díle Chvála 

manželství, jenž byl přesvědčený, že manželství je nadřazeno celibátu. Stejně jako reformátoři 

tak nesouhlasí s pojetím katolické církve, že tělesný chtíč v manželství je hřích a celibát  

a panenství znamenají spokojenost.223 Obránci manželství kněžích zároveň odkazují na sv. 

Pavla, který sice celibát doporučil, ale zároveň nařídil každému, komu hrozí smilstvo, aby se 

oženil.224 Pavlovy epištoly tak mohou být pokládány za „biblický základ vysvětlení manželství 

jako relativně zbožného způsobu života.“225 

 V roce 1549 sice bylo manželství kněžích povoleno, ale začátek znění Marriage  

of Priests Legalized má ještě „konzervativní tón: „Ačkoliv by bylo nejen lepší kvůli vážnosti 

kněžích a jiných duchovních v Boží církvi, aby [kněží] žili cudně a odděleni od společnosti žen 

a manželského pouta, ale také aby se mohli lépe vykonávat svou práci a byli méně znepokojení 

a zaměstnaní starostí o domácnost, aby byli nezatížení starostmi a náklady o ženu a děti a je 

přáno, aby sami a ochotně usilovali o věčnou cudnost a zdržování se žen.“226  Dokument 

                                                        

221 Yost, s. 155.  
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223 Leiner, s. 1288-92.  
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vyjadřuje fakt, že manželství kněžích nebylo již nadále proti zákonu (a to ani proti církevním 

ustanovením, neboť hlavou církve byl panovník), ale bylo povoleno z toho důvodu, že duchovní 

celibát nedodržovali, ne proto, že by to bylo proti přirozenosti. Je zde operováno s jejich úctou, 

tedy jak kněží vypadali v očích věřících. Tento prvek poukazuje na to, že u kněžích se 

dodržování celibátu očekávalo a ani do budoucna se tato zažitá tradice rychle nezměnila.  

Jindřich se na vytvoření Šesti artikulů podílel, neboť dokument odráží královskou 

politiku.227 Nejde jednoznačně o záměr dále odmítat papeže, ale především tento dokument 

usiluje o jednoznačnou definici víry.228 Šest artikulů je mnoha historiky nazíráno jako obrat 

v reformaci. Jeho tradiční pohled na eucharistii, mši nebo celibát určitě částečně odráží 

panovníkovo přesvědčení, protože na článku týkajícího se eucharistie a transsubstanciace se 

sám podílel a byl zastáncem kněžského celibátu. Konzervativní obrat tedy nelze vyloučit, 

porovnáme-li Šest artikulů např. s Deseti artikuly, které jsou naopak pokládány jako krok 

k reformě, protože jsou zde uznané pouze tři svátosti nebo ospravedlnění pouhou vírou, které 

se Cranmer pokusil prosadit ještě na začátku 40. let, ale dostal se tím do sporu s konzervativními 

biskupy.  

Svátosti a uctívání obrazů představují dvě hojně diskutovaná témata v dokumentech 

vznikajících za Jindřicha VIII. Porovnáním, jak se o těchto otázkách doktríny pojednávalo  

v rámci katolické a reformní církve, historici posuzují, zdali se anglikánská církev vyvíjela  

v duchu reformismu nebo se svým založením dala zařadit mezi konzervativní  

a tradicionalistické, tedy uznávající hodnoty katolické církve.  

 

 

2.1.4 King’s Book  

 Ve 40. letech Jindřich začal požadovat definici doktríny, která by nahradila Knihu 

biskupů. Stala se jí King’s Book (Králova kniha) s podtitulem Nezbytná doktrína a učenost pro 

každého křesťana (King’s Book. A Necessary Doctrine and Erudition for any Christian Man), 

která v očích mnoha historiků představuje konzervativní obrat. Tento názor se objevuje např.  

v monografii English Reformation. Religion, Politics, and Society under the Tudors anglického 

historika Christophera Haigha. V této knize zmiňuje snahu Thomase Cranmera zasadit se  

o protestantské učení - již zmiňované ospravedlnění pouhou vírou. Cranmer se snažil prosadit 
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tento názor, že pouze víra ospravedlňuje. Konzervativci se arcibiskupovi postavili na odpor, 

vedeni jeho hlavním odpůrcem  biskupem Gardinerem, a údajně usilovali o Cranmerovo 

svržení. V důsledku nátlaku Cranmer od svého úsilí začlenit učení sola fide odstoupil.229 Tento 

fakt spolu s obranou tradičního pojetí svátostí nemusí ale nasvědčovat vítězství konzervativních 

duchovních a obratu v králově politice, ale pouze Jindřichovu přesvědčení a nesouhlasem  

s Lutherovým učením o ospravedlnění pouhou vírou. Svým názvem představuje Králova kniha 

jako nová formulace doktríny jednoznačně autoritu panovníka, která má mít široký rozsah  

a všeobecné uznání. Oproti Knize biskupů, kteří církev reprezentují, je svrchovanost přenesena 

na krále, který církvi a současně duchovním dominuje.  

Ospravedlnění vírou je v King’s Book obsaženo, nemělo se ovšem jednat  

o ospravedlnění pouze vírou, ani pouhou vírou. V King‘s Book je vyloženo takto: “Je zřetelné, 

že  ne pouze víra, která je vzdálenou ctností a darem jako takovým, je potřebná  

k našemu ospravedlnění, ale také další dary Boží přízně spolu s chutí k dobrým skutkům […]  

A protože na určitých místech Písma je naše ospravedlnění připisováno víře bez zmínek dalších 

ctností nebo darů od Boha, musí být rozuměno, že víra  ve svém druhém přijetí, jak je již 

zmíněno v článku o vyznání,  k čemuž také patří strach z Boha, pokání, naděje a dobročinnost. 

Toto vše dohromady je potřebné k ospravedlnění.”230 Co se týče např. otázky očistce, King’s 

Book se snaží od tohoto názvu upustit a stejně jako i dříve Kniha biskupů varuje před dřívějším 

zneužitím očistce papežem, které musí být zakázáno a vymýceno. 231  Mnišství zde bylo 

označeno za pověrčivost a výmysl katolické církve. King’s Book se tedy nejméně jako ostatní 

dokumenty drží toho, že se vymezuje vůči papežství a jednalo se o spíše pokračováním 

královské politiky. Byla vydána později než Šest artikulů, ale např. v oblasti modliteb za mrtvé, 

které zde sice nejsou úplně zapovězeny, ale protože nelze říci, kam se duše po smrti uchyluje, 

bylo rozhodnuto, aby byly slouženy mše za všechny mrtvé a ne za konkrétní osoby. Za vlády 

Eduarda VI. budou modlitby za zemřelé zcela odmítnuty a kvůli modlitbám za zemřelé a s tím 

spojenou víru v očistec byly zrušeny zádušní nadace.232 

 Třicátá léta 16. století se charakterizující jako příznivá pro vznik reformace v Anglii, 

kdy se do popředí dostávají biskupové a duchovní, kteří byli zastánci reformy v rámci anglické 

církve  směrem k protestantismu. Jednalo se zejména o vymezení se v případě ospravedlnění 
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vírou,  jejímž velkým obhájcem byl arcibiskup Cranmer a která je spojena především 

s Martinem Lutherem, pro něhož byla víra tou jedinou cestou k vykoupení a spáse. Dále se 

jednalo o odstranění obrazů jako symbolů zbožňování a pověrčivosti spojené jednoznačně 

s papežstvím, odmítnutí uctívání svatých, překladu Bible do národního jazyka a náboženské 

učení v národních jazycích nebo o spor o svátosti. 

  S konzervativci, kteří se do popředí dostali po Cromwellově popravě a s převahou jejich 

názorů a požadavků jsou spojována 40. léta 16. století. Konzervativní biskupové zastávali 

tradiční hodnoty a doktrínu vymezenou katolickou církví. Proto se jako jejich vítězství bere 

prosazení Šesti artikulů, které jsou tradiční např. v pojímání mše vedené stále v latině, 

eucharistie a transsubstanciace, manželstvích kněžích apod. V otázce eucharistie a manželství 

kněží se přímo odrážel panovníkův názor, jednak byl celoživotním zastáncem kněžského 

celibátu, jednak se sám podílel na formulaci článku o reálné přítomnosti těla i krve Krista 

v eucharistii.  

 Historik David Haigh tvrdí, že Jindřich zemřel jako katolík, spíše jako špatný katolík.233 

To nelze vyloučit stejně jako to, že podlehl vlivu duchovních a rádců, přesto ale prosazoval 

nařízení a názory, kterým sám věřil. „Jindřichova reformace byla jeho vlastní záležitost, 

pošetilost pro katolíky a kámen úrazu pro protestanty.“234 Panovník se obklopoval oběma 

tábory biskupů. Nechal jmenovat Cromwella svým zástupcem ve věcech duchovních a jistě mu 

nebylo neznámé, že Cromwell podporoval překlady reformě zaměřených knih nebo usiloval 

spolu s Cranmerem o překlad Bible, o kterém současně ale uvažoval i sám panovník. Jeho 

střední cesta prosazovala kompromis, kterému dominovalo Jindřichovo vlastní přesvědčení, ale 

neumožňovala ani jednomu z táboru biskupů, aby plně prosadili svoje přesvědčení. Fakt, že 

Jindřich vyhověl přáním konzervativců na zakázání Bible pro nižší vrstvy a že konzervativci 

nechali písemným nařízením v roce 1546 zakázat několik knih v angličtině, včetně Velké Bible 

a Tyndalova překladu Nového zákona neznamená, že plně podlehl konzervativcům, ale v této 

otázce jim vyhověl, protože se výkladu Písma ze strany věřících obával. 

  Thomas Cranmer, který se zasloužil o veliký posun reformy za vlády Eduarda VI., 

vykonával i nadále po pádu Cromwella velice důležitý úřad. Jindřich, ať již jeho názory  

na některé otázky byly konzervativní, nechal vedle sebe tyto duchovní zastávající různé názory 
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působit a nechal je pracovat na definici doktríny, což samotné svědčí o tom, že sám usiloval  

o kompromis. Mohl měnit svá přesvědčení a podle několika historiků představují 40. léta krok 

zpět. V porovnáním mezi Deseti artikuly a Šesti artikuly nebo reformami za Jindřicha  

a reformami z prvních dvou let vlády Eduarda VI. je to jistě pravda. Navíc v roce 1543 došlo 

k uzavření tiskařských dílen, které provozovali evangelíci.235 Jindřich byl zásadový panovník  

a lze říci, že nebyl stálý ve svých rozhodnutích, ale reformy, které byly za jeho vlády stanoveny, 

vytvořily základ, na kterém stavěla reformace za vlády Eduarda VI. a  navíc některé z nich 

představovaly vliv luteránství v Anglii. Pro evangelíky představovala Jindřichova vláda 

alespoň nějaký úspěch a dosáhla určitých ústupků: „Ve 30. letech […] napadli evangelíci 

náboženské poutě, modlitby za mrtvé, vystavování obrazů a pracovali na tom, aby reformovali 

církevní doktrínu v těch otázkách, které se týkaly života věřících. Do roku 1546 toho z velké 

části dosáhli. Přestože velká část doktríny „staré“ víry byla zachována, většina toho, proti 

čemu měli evangelíci námitky, bylo odstraněno.“236 
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2.2 Rušení klášterů a opozice  

Jednou z nejznámějších reforem, která se dotkla anglické církve ve 30. letech  

15. století, je rozpuštění klášterů. V roce 1536 došlo k vydání Zákona o rozpuštění menších 

klášterů  (Act For the Dissolution of Lesser the Monasteries) a následně i Zákona  

o rozpuštění větších klášterů (Act for the Dissolution of the Greater Monasteries) z roku 1539. 

V případě této reformy je nutné se ptát po jejích příčinách a průběhu zrušení klášterů a uvést ji 

do spojitosti s nově osamostatněnou anglickou církví. Existují tři možné příčiny zrušení těchto 

církevních institucí237 a s velkou pravděpodobností se tato radikální reforma v rámci církve 

v Anglii realizovala na základě všech těchto důvodů. Chování a úpadek duchovních se stalo 

hojně diskutovaným tématem a terčem dlouhodobé kritiky. Navíc bylo mnišství spojeno 

s předsudky a pověrčivostí o tom, jakým způsobem mniši porušují celibát a slib chudoby.  

Za druhé se zrušení těchto církevních domů spojuje především se ziskem financí a půdy  

pro korunu, která potřebovala prostředky na případné vojenské zásahy proti Irsku, Francii či 

Španělsku. V neposlední řadě, to byly právě církevní řády, které se postavily na odpor proti 

Jindřichově rozvodu a odmítly považovat papeže pouze za jednoho z biskupů  

a popírat jeho autoritu hlavy katolické církve, čímž zároveň razantně nesouhlasily s uznáním 

Jindřichovy svrchovanosti nad anglickou církví.  

Éra klášterů a mnišství je spíše záležitostí středověku a v období 15. a 16. století se  

do stavby klášterů ze strany donátorů již neinvestovalo. Věřící se upínali spíše na farní kostely, 

kde byly slouženy bohoslužby a na jejichž vybavení se sami finančně podíleli. 238  

Ve 20. a 30. letech představovaly spojení mezi náboženským životem a věřícími zádušní 

nadace, cechy a bratrstva, které měly za účel zajistit svým členům náležitý pohřeb a sloužit 

v příslušných kaplích a kostelech modlitby za zemřelé.239 Lidé, kteří měli zájem o doživotní 

sloužení zádušních mší za sebe a své blízké, se mohli obrátit na univerzitní koleje či 

chudobince, které představovaly levnější variantu a vedly věčné přímluvné modlitby  

za zemřelé. Kláštery sice vedly přímluvné modlitby za zemřelé, ale často pouze po omezenou 

dobu. 240  Přesto jedním z hlavních úkolů klášterů vedle modliteb a práce stále zůstávalo 
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milosrdenství, tedy péče o chudé a pomoc potřebným, což zahrnovalo poskytnutí jídla  

a ubytování poutníkům či milodary a almužny pro chudé. Na druhou stranu byli lidé 

s dobročinností klášterů dobře obeznámeni ještě v 16. století a tato funkce církevních domů se 

stala jedním z hlavních argumentů na jejich obranu. Pro lid představovaly kláštery a společnosti 

mnichů pomoc v nouzi a nabízely útěchu duše. 

Církevní hodnostáři, mezi něž patřil Thomas Wolsey nebo biskup Longland z Lincolnu, 

pokládali reformu klášterů za žádoucí již ve 20. letech 16. století. Mnoho duchovních usilovalo 

spíše o reformu jako takovou, nežli rozpuštění klášterů. Cílem kritiky se stala nečinnost, lenost 

a smilstvo v rámci společenství mnichů a kleriků, kteří měli tvrdou disciplínou napravit svůj 

život. 241  Dalším předmětem kritiky bylo bohatství církve, majetek jí odkázaný závěťmi, 

kupování půdy a výdělky, které církevní instituce vytěžily z církevních statků. Po chlípnosti se 

tak stala terčem kritiky chamtivost církve.242 O zrušení klášterů, kde žilo méně než 12 mnichů, 

začal usilovat kardinál Thomas Wolsey, který  si na papeži vyzískal právo dohlížet na řádné 

chování mnichů a řeholníků a vydal dokonce pravidla pro řád augustiniánů. V roce 1519 pak 

byli Campeggio a Wolsey určeni papežem jako vykonavatelé klášterní reformy. Wolseyho 

autorita z papežova pověření byla během 20. let ještě znovu obnovena. 243  Kroky v rámci 

plánované reformy klášterů měly zajistit finance pro vzdělání, které se Wolsey snažil 

podporovat a podařilo se mu dosáhnout zrušení asi 29 církevních domů, aby mohl založit 

Cardinal College v Oxfordu a gymnázium v Ipswichi.244 Ve 20. letech 16. století tak zároveň 

angličtí duchovní a panovník získali jistou moc ve vykonávání návštěv církevních domů  

a kontrolu nad kláštery. Na rozdíl od politiky vůči klášterům ve 30. letech vedenou 

Cromwellem, byly předchozí reformy provedeny se souhlasem papeže, který církvi v Anglii 

poskytl větší pravomoci a zisk větší kontroly nad kláštery s klérem.   

Cromwell pravděpodobně navázal na Wolseyho politiku, protože se jeho církevní 

reformy a visitací klášterů zúčastnil. Reforma ve 20. letech řízená Wolseyem si získala 

panovníkovu podporu, který, ač byl v mnoha otázkách zasvěceným katolíkem, věřil v očistnou 

reformu církve a pravděpodobně se nikdy plně neztotožnil s ideou mnišství a náboženských 

poutí. 245  Wolseyho reforma a Jindřichovo smýšlení byly pravděpodobně také ovlivněny 
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Erasmovou kritikou mnišství. Ačkoliv byl Erasmus246 sám nejdříve členem klášterní komunity, 

terčem jeho kritiky se mimo jiné staly řeholní sliby, které pokládal za lidský výmysl. Za jediný 

důležitý a nutný slib považoval pouze křestní slib skládaný Bohu. Správnou cestou křesťana 

bylo podle Erasma žít v souladu se slovy Písma, proto neodsuzoval řády, které se řídily řeholí, 

ale ty, které řeholi nadhodnocovali Písmu. Podle toho, jak se Erasmus vyjádřil k mnišství 

v několika svých spisech, lze soudit, že život v klášteře pro něj ne vždy představoval ctnostný 

život, ale dost často pouze spíše předstírání zbožnosti, která nebyla dodržována: „Co může být 

více bezbožné a odporné než tyto [řeholní] řády, než když přestanou na svou zbožnost dbát?  

A co teprve ty řády, jejichž pověst je dobrá nebo skvělá. Pochybuji, že byste u nich našli něco 

jiného nežli chladné židovské ceremonie, které nepřipomínají Krista.“247 Podle Erasma měly 

být řeholní a mnišské řády také podřízeny autoritě biskupů, což bylo pravděpodobně to, čeho 

se Wolsey během své reformy snažil dosáhnout. 248  Kritika špatného chování mnichů  

a řeholníků přetrvávala i do dob následujících reforem ve 30. letech a pro Cranmera a mnoho 

jiných evangelíků navíc mnišské a řeholní řády představovaly „sekty,“249  nejen ze strany 

panovníka, ale i některých duchovních lze tak pravděpodobně hovořit i o osobní zášti vůči 

mnišství. Evangelíci spolu s Martinem Lutherem považovali mnišství za čistě lidský výtvor. 

Podle Luthera nebyl mnišský život jako takový nijak opodstatněn slovy Písma. Dále evangelíci 

kritizovali doživotní závaznost řádových slibů, které nebyly v souladu s evangelní svobodou  

a Luther neuznával mnišské řehole a praxi především z toho důvodu, že směřovali k tomu, aby 

si člověk zajistil spásu vlastním úsilím, což se neshodovalo s Lutherovým nejvyšším 

přikázáním o spáse pouhou vírou.250 Některé z těchto argumentů proti mnišství byly ovšem 

v anglickém prostředí formulovány už dříve a to církevním reformátorem 14. století Janem 

Viklefem. Viklef a jeho následovníci pokládali mnišství za lidský vynález a odvolávali se  

                                                        

246 Erasmus byl augustiniánským kanovníkem v klášteře Stein u Goudy, kde kolem roku 1488 složil sliby. Později 
se mu naskytla šance klášter opustit, aby mohl působit ve službách biskupa z Cambrai Henriho z Monsu jako jeho 
sekretář. Klášterní zdi pro něj byly stísňující pro Erasma nepředstavovalo mnišství  svobodný způsob života. 
Kritika mnišského života se vedle nesouhlasu s odpustky nebo bláhovou vírou v zázraky objevuje např. v jeho 
dílech Chvála bláznovství nebo Enchiridion militis christiani (Příručka křesťanského bojovníka).  
Huizinga, Johan, Erasmus, Praha: Oikoymenh, 2014, s. 35, 69, 94.  
247 Knowles, s. 148-150.  
248 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 228.  
249 MacCulloch, Thomas Cranmer. ALife, s. 144. 
250 Frank, Karl Suso, Dějiny křesťanského mnišství, Praha: Arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003, s. 110-
111.  
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na to, že není zmíněno v Písmu. 251  Kritika ze strany Viklefa a Luthera se neomezovala  

na pouhé prostopášné a chamtivé chování mnichů a řeholníků, ale podstaty řeholního života 

vůbec. Lze tak shrnout, že na zrušení klášterů během 30. let 16. století měly vliv jednak 

předchozí církevní reformy vedené Wolseyem, tak zároveň kritika mnišství ze strany Erasma 

Rotterdamského a luteránů, která se v mnohém shodovala s názory Jana Viklefa, což se přímo 

pojí s anglickým církevním prostředím.  

V rámci diskuze o reformu klášterů a otázku jejich zachování, která přišla ve 30. letech 

16. století, byla zásadní tři kritéria. V první řadě se hledělo na to, zdali měl klášter svého 

zakladatele, tedy jestli byli jeho potomci stále naživu.252  Za druhé se hodnotil především 

morální stav mnichů a jeptišek a v poslední řadě se brala v úvahu velikost kláštera, která byla 

posuzovaná podle počtu mnichů zde žijících a jeho ročního příjmu.253 

Parlament, který se sešel 4. února 1536, se začal zabývat zrušením menších klášterů 

poté, co obdržel přehlednou zprávu komise, která byla pověřena přezkoumáním chování 

mnichů a řeholníků.254 Následně byl vydán výše zmíněný zákon, který rozhodl o rozpuštění 

menších církevních domů. V první vlně roku 1536 se tato reforma dotkla 55 církevních 

domů.255 Hlavním argumentem tohoto zákona byl morálně špatný stav menších klášterů, který 

se nezlepšil ani přes snahy předchozí reformy. V menších církevních institucích, které jsou zde 

definovány jako společnost dvanácti či méně osob, byly dle úsudku komise a  parlamentu  

                                                        

251 Použiji zde citaci z knihy Karla Suso Franka Dějiny křesťanského mnišství, která shrnuje hlavní argumenty 
kritiky Viklefa a jeho následovníků, jež  se týkají mnišské praxe. „Zpochybněna byla celková oprávněnost 
řádového života. […] Na počátku stály odpuzující zkušenosti s dekadentními kláštery, jimiž byly ve městech velmi 
bohaté velké konventy s kupecky zaměřenými žebravými mnichy, kteří stáli v cestě farní duchovní správě. 
S protesty proti nešvarům nestál Viklef samozřejmě osamocen. […] Posledním kritériem všeho křesťanského a 
církevního je autorita Písma svatého… O mnišství však v Písmu není nic. Písmo samo je ,regula prima’ všech 
křesťanů, jež jakoukoli jinou řeholi vylučuje. Mnišství je čistě lidským vynálezem, za nímž nestojí autorita Krista 
ani Písma, je ,sektou farizejů, kterou Pán zrušil.‘ Svým nárokem být lepší a něco víc, než jsou ostatní křesťané, se 
dokonce mnišství jeví jako dílo Antikrista, který se svou podstatou vyvyšuje nad Krista. Právě to se ale v mnišství 
děje neustále.“ s. 108.  
252 Zakladatelům, patronů, donátorům zasažených klášterů a jejich potomkům měla být zachována jejich práva, 
tituly, renty, poplatky, úřady, poddaní majetek. Act of the Dissolution of Lesser Monasteries, In: Documents 
Illustrative of English Church History, s. 267. 
253 Hoyle, s. 279. 
254 V roce 1534 získal Jindřich právo rozhodovat o kontrolních návštěvách klášterů, které předtím připadalo 
episkopátu. Poté, co Thomas Cromwell získal úřad vicegerent in spirituals, byly tyto kontroly v jeho pravomoci. 
Především po odmítnutí několika mnichů složit přísahu panovníkovi jako hlavě církve, měly tyto návštěvy 
propagovat Jindřichovu svrchovanost a demonstrovat královskou autoritu nad kláštery.  
Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 244-245.  
255 Fletcher, Anthony and MacCulloch, Diarmaid, Tudor Rebellions, London: Longman, 1997, 37.  
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na denním pořádku prohřešky a ohavné chování, proto jsou zde mniši označování spíše jako 

odpadlíci od víry, nežli Boží služebníci. Proto bylo rozhodnuto, že kláštery, jejichž příjmy 

nebyly vyšší než 200 liber ročně, měly být zrušeny. Finance, které byly nutné na jejich 

udržování, spolu s jejich majetkem, měly být  využity pro „lepší účely“ a duchovním, kteří žili 

v těchto společenstvích,  bylo určeno, aby hledali nápravu svých životů v komunitách větších 

klášterů nebo mimo církevní instituce jako světští duchovní. Reforma se tak nedotkla klášterů, 

kde „se dobře sloužilo Bohu,“ ale pouze těch míst, kde docházelo k „hříšnému, zlomyslnému  

a nechutnému chování.“ 256  Dobročinnost klášterů neměla být podle Zákona o rozpuštění 

menších klášterů nijak narušena, neboť v těch klášterech, které byly zrušeny, k žádné 

nedocházelo. Majetek, včetně půdy, šperků a cenností přešel tímto zákonem do rukou 

panovníka. 257  Představení, mniši, řeholníci, kteří působili ve zrušených klášterech, byli 

odškodněni ročním důchodem, který se lišil nejen podle jejich bývalého postavení v rámci 

klášterní komunity, ale i podle bohatství příslušné instituce. Představení a opati tak byli 

odškodněni částkami, které se mohly pohybovat okolo stovek liber, zatímco mnichům se ročně 

vyplácelo okolo deseti liber, žebravým mnichům nebyl přisouzen žádný příspěvek.258  

V důsledku rozpuštění klášterů přestala být církev v Anglii největším majetkovým 

vlastníkem, stala se jím především aristokracie a nižší šlechta(gentry), která si již během 

existence klášterů, opatství a převorství tuto půdu pronajímala. Koruna získala spíše finance  

za prodej a pronájem získané půdy, nežli pozemky. Půda, která patřila k církevním domům, 

byla často pronajímána na delší dobu za fixní rentu a to především zemanům nebo sousední 

šlechtě. Proto zabavením majetků klášterů získala koruna pozemky zatížené určitými závazky, 

převzala dluhy a povinnosti. Zákonem o rozpuštění menších klášterů se koruna zavázala 

přejmout na sebe všechny dluhy klášterů, kterých se týkala reforma roku 1536, a zároveň 

zrušeným klášterům odpustila zbývající dluhy, které měly splatit koruně.259  

                                                        

256 Cattley, Stephen Reed (ed.) The Acts and Monuments of John Foxe, s. 145.  
257 Act of Dissolution of Lesser Monasteries, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 260.  
258 Elton, Reform and Reformation England 1509-1558, s. 241. 
259  Dokument zmiňuje částku 100.000 liber, které se duchovenstvo zavázalo odevzdat koruně na svém 
shromáždění. Tato částka byla postiženým klášterům odpuštěna. Zároveň je v zákoně udělena výjimka církevním 
provinciím Canterbury a Yorku, které byly zbaveny tohoto závazku a koruna nepožadovala ani již vybrané peníze. 
„Provided also, that where the clergy of the province of Canterbury stand and be indebted to the king’s highness 
in the great sums of money, remaining yet unpaid, of the rest of hundred thousand pounds granted and given to his 
grace in their Convocation, towards the payment the said religious houses should have been contributory if they 
had not been supressed by this Act; and also some of the governors of the said religious houses have been collectors 
for levying of the said debt, and have received thereof great sums of money yet remaining in their hands; the king’s 
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Zrušení většiny klášterů znamenalo postupem času ztrátu krásné středověké 

architektury a zároveň i klášterních knihoven. Dobročinnost a hospodářství (orba půdy)  

na těchto pozemcích měly být nadále zachovány a to panstvím, institucí nebo jednotlivcem, 

kterému koruna tuto půdu spolu s majetkem darovala, pronajala nebo odkázala. Některé 

svatostánky byly odkoupeny městy pro farnost, jak se tomu stalo v případě bývalého 

převorského kostela v Tewkesbury, jiné budovy byly předělány na panská sídla nebo v případě 

Malmesbury a Osney se z nich později staly textilní továrny.260 Otázkou zůstává, co rozpuštění 

klášterů představovalo pro lid. Pravděpodobně pro ně byly daleko důležitější farní kostely, které 

hrály důležitou roli v jejich každodenním životě. Kláštery byly na druhou stranu místem 

spojeným s církevní dráhou a domovem pro mnichy a jeptišky. Nejvíce pravděpodobné je, že 

rozpuštění klášterů vyvolalo v lidech paniku, co se bude dít dál, což dokazují události a příčiny 

vypuknutí Lincolnshirské rebelie a na ni navazující Pouti milosrdenství.  

Rozpuštění klášterů je přímo navázané na opozici, která mu předcházela a je pokládána 

za jednu z možných příčin, proč bylo proti církevním domům zasaženo. Především dva mnišské 

řády, observantská větev františkánů a kartuziáni, nesouhlasily s Jindřichovým rozvodem  

a svrchovaností nad anglickou církví. Mnoho mnichů odmítlo složit nařízenou přísahu a jako 

hlavu církve uznávali pouze papeže. Panovník měl z kritiky těchto mnichů obavu, ne kvůli 

jejich početnosti, ale spíše proto, že pro současníky byly tyto řády pokládány za příkladné. 

Kartuziáni byli známí svou askezí a františkáni observanté, kteří byli v dodržování pravidel 

řádu sv. Františka z Assisi přísnější nežli ostatní františkáni, se v Evropě uznávali jako 

modelový příklad organizace svatého řádu. Nadto byly oba řády spojeny se záštitou království 

a jejich členové byli duchovními poradci anglických panovníků. Např. Eduard IV. pozval  

do Anglie generálního vikáře observantů, aby zde v letech 1481-1482 založil řeholní dům, 

kartouza v Sheenu byla založena Jindřichem V. roku 1413. Observantští františkáni byli také 

nablízku Jindřichu VII. v jeho paláci v Richmondu, o jejich přítomnost zde se zasloužil sám 

panovník. 261    

                                                        

most royal majesty is pleased and contended to deduct, abate, release, and defalk, to the said clergy, of the said 
rest yet unpaid, as well as such sums of money as any the chief governors of such religious houses have received 
and not paid.” Act for the Dissolution of the Lesser Monasteries, In: Documents Illustrative of English Church 
History, s. 264-265. 
260 Elton, Reform and Reformation England 1509-1558, s. 240.  
261 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 151, 160.  
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V tudorské Anglii se nacházelo šest františkánských klášterů.262 Několik členů tohoto 

řádu se postavilo proti rozvodu Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou a proti odtržení  

od Říma. Mezi nejznámější a nejvzpurnější z nich patřili William Peto, který byl dříve 

představeným domu řádu v Richmondu a od roku 1532 stál v čele observantů v anglické 

provincii, a Jindřich Elston, řeholník a správce kostela observantů v Greenwichi. Peto 

nesouhlasil s Jindřichovým rozvodem a byl přesvědčen, že tvrzení Kateřiny Aragonské  

o nenaplněném manželství mezi ní a princem Arturem je natolik důvěryhodné, že ho nelze 

zpochybnit. Jeho dalším argumentem, proč nebyl rozvod možný, byl Jindřichův vztah jak 

s Annou Boleynovou, tak s její sestrou Marií. Během svého kázání v Greenwichi, kde byl 

přítomný sám Jindřich, Peto panovníka obvinil z toho, že naslouchá falešným hlasatelům víry 

a svým jednáním ohrožuje své postavení. Přirovnal panovníka ke starozákonnímu králi 

Achabovi, který si myslel, že stojí nad zákony. Druhý zmíněný člen observantů Jindřich Elston 

vyjádřil v panovníkově přítomnosti nesouhlas s tvrzením, že všechny dotázané univerzity jsou 

nakloněny králově rozvodu. 

Oba františkáni byli zatčeni a později posláni do exilu v Antverpách, kde ovšem 

pokračovali ve svém odporu a rozhodli se využít exil k tomu, aby zde sepisovali knihy 

v neprospěch Jindřicha a jeho snahy o rozvod. Tyto spisy se pak s pomocí ostatních bratří 

dopravovaly do Anglie spolu s knihami biskupa Johna Fishera, které hájily Jindřichův sňatek 

s Kateřinou Aragonskou. Někteří observanté ve svých kázáních dále označovali římského 

biskupa za papeže a stavěli se proti Jindřichovi, jiní podporovali Elizabeth Bartonovou, jeptišku 

z Kentu263, a šířili zprávy o jejích viděních. Dva z těchto bratrů, kteří působili v Canterbury, 

                                                        

262 V Greenwichi, Canterbury, Richmondu, Newarku, Newcastelu a Southamptonu. Přání Kateřiny Aragonské, 
která chtěla být pohřbena v kostele observantů, nebylo možné splnit, protože v době její smrti v lednu 1536, se již 
v Anglii nenacházel žádný klášter této větve františkánů.  
263 Elizabeth Bartonová, jeptiška z Kentu, měla údajná vidění, která se týkala Jindřichovy honby za rozvodem. 
V těchto viděních se Elizabeth Bartonové měl zjevit anděl, který ji vyzval, aby šla za králem a vybídla ho k tomu, 
aby odčinil své hříchy. Sňatek s Annou Boleynovou měl krále zničit – do měsíce po sňatku přestane být anglickým 
panovníkem a zemře strašnou smrtí. Hrozba se týkala také arcibiskupů Warhama a Wolseyho, kterým hrozil pád, 
pokud krále oddají nebo ho budou v jeho druhém sňatku podporovat. Svá proroctví Elizabeth Bartonová sdělila i 
samotnému panovníkovi a byla sepsána do knihy. Jindřich proti Bartonové nezasáhl okamžitě, ale až v době, kdy 
bylo jasné, že její proroctví se nenaplnilo. Po měsíci manželství mezi Jindřichem VIII. a Annou Boleynovou 
jeptiška začala tvrdit, že Jindřich už není dále králem v očích Boha. Bartonová byla spolu s několika dalšími 
duchovními zatčena a přiznala, že její vidění byla smyšlená. Elizabeth Bartonová obvinila Dr Eduarda Bockinga, 
mnicha z Christ Church z Canterbury, do jehož opatrovnictví byla svěřena. Vidění a šíření proroctví měl být 
Bockingův plán. Elizabeth Bartonová, Eduard Bocking, dva již zmínění observanté a tři další duchovní byli na 
základě obviněné ze zrady popraveni 20. dubna 1534.  
Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 87-98. 
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Hugh Rich a Richard Risby, za to v roce 1536 zaplatili životem. Nelze říci, že by se observanté 

jednotně postavili proti Jindřichově snaze o rozvod, přesto byla většina z nich v opozici a svůj 

nesouhlas s Jindřichovým jednáním dali najevo ve svých kázáních. V roce 1534 bylo 

rozhodnuto, že každý františkán bude muset složit přísahu, která mnichy prověří v jejich 

věrnosti Jindřichu VIII. Úkolem prověřit loajalitu vůči panovníkovi a hlavě anglické církve byl 

augustiniánský mnich George Brown a dominikán John Hilsey. Tito mniši měli otestovat víru 

observantů a poslušnost panovníkovi. Součástí jejich slibu bylo přísahat věrnost Jindřichovi, 

Anně Boleynové i jejich dětem, uznání Jindřicha VIII. jako hlavy anglické církve a byla jím 

vynucována změna dosavadního přístupu k papeži. Římský biskup nesměl být dále označován 

jako papež a mniši mu nemohli přikládat větší autoritu než kterémukoliv jinému biskupovi. 

Mnoho observantů ale odmítlo tento slib složit, v takovém případě byli vyhnáni nebo uvězněni. 

Observanté striktně odmítali zavrhnout autoritu papeže jako hlavy katolické církve, 

představovali tak hlavní opoziční sílu vůči panovníkovi a byli považováni za zrádce.264 

Další velkou opoziční skupinu v rámci duchovenstva představovali kartuziáni. 

Kartouzy se nacházely na devíti místech v Anglii a pojímaly okolo 170 mnichů, kteří vyznávali 

asketický způsob života a dodržovali přísný řád. I v tomto případě se jich mnoho vzepřelo proti 

slibu, který měli složit stejně jako observanté. Ani kartuziáni nesouhlasili se zavržením autority 

papeže a uznáním Jindřicha jako hlavy církve, na rozdíl od observantů proti panovníkovi 

veřejně nekázali mimo své kostely a nepředstavovali tak přímou aktivní opozici. S největším 

odporem se královská autorita setkala v kartouze v Londýně, tamní představený John Houghton 

spolu s představenými kartouzy v Axholmu a Beauvaleu byli obviněni z velezrady a popraveni. 

Mnoho mnichů z Londýna bylo posláno do ostatních kartouz, vykonavatelé jim odebrali knihy, 

narušili režim a přísně mnichy kontrolovali. Jindřich vůči kartuziánům tvrdě zakročil, mnoho 

dalších mnichů, kteří odmítli uznat panovníkovu svrchovanost nad anglickou církví, zaplatilo 

životem. Ani zde ale nepanovala jednota, a tak v ostatních kartouzách mniši sliby složili nebo 

jak tomu bylo v Sheenu, kde představený a prokurátor uznali královskou svrchovanost, zatímco 

ostatní mniši se vzepřeli, panovaly rozpory uvnitř samotného kláštera.265 Observanté proti 

panovníkovi veřejně kázali nebo byli autory spisů, které mluvily proti královu rozvodu a jeho 

postoji k papeži, kartuziáni představovali spíše nesouhlas s královskou politikou a autoritou. 

Otevřenou vzpouru proti jednání panovníka, jeho rádců a parlamentu představovaly až rebelie 

roku 1536.  

                                                        

264 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 151-160. 
265 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 160-167. 



 75 

S přímou reakcí na rozpuštění klášterů a činnost posudkové komise souvisí 

Lincolnshirské povstání, na které navazuje rebelie zvaná Pouť milosrdenství. Její síla  

i nebezpečí tkvěla v tom, že se do přímé opozice postavili poddaní, šlechta i duchovenstvo. 

Pouť milosrdenství umožňuje nahlédnout na to, jakým způsobem byla u různých vrstev 

společnosti vnímána církev a nové reformy spojené se zaváděním s upevňováním nové anglické 

církve osamostatněné od Říma.  

Na počátku povstání v Lincolnshiru stály fámy a strach, jaké reformy budou následovat. 

Mezi poddanými a duchovními vypukla panika po zrušení klášterů a některých svátků. Lidé se 

obávali, že budou zrušeny i farní kostely a bude zachován pouze jeden každých pět mil. Podle 

toho, co se říkalo, měly být z farních kostelů zabaveny klenoty, kalichy používané při mších, 

talíře, kříže určené k procesím a další; za uzavírání sňatků, pohřby a křty měly být uvaleny 

poplatky.266 Názory mezi historiky se různí, George Bernard se jasně vymezuje proti názoru 

těch historiků, kteří jsou přesvědčení, že bylo Lincolnshirské povstání postaveno  

na materiálním hledisku.267 Podle paniky a klepů, které se roznesly, měli lidé strach z obojího 

– jak ze zavedení nových daní a poplatků, tak z toho, že budou obráni o svou duchovní útěchu 

a tradice. Farní kostely byly pro poddané daleko důležitější, protože pro ně představovaly 

pravidelný kontakt, místo, kde nechali pokřtít své potomky nebo byli oddáni; stejně tak by  

pro ně zabavení křížů a kalichů znamenalo spíše narušení tradic a součástí duchovních služeb, 

nežli zabavení majetku farností, na které by lidé nazírali jako na ochuzení o vlastní majetek.  

Povstání začalo 2. října v Louthu, kde byl povstalci zajat biskup z Lincolnu, který měl 

vykonávat kontrolní návštěvu duchovenstva. Lidé byli vedeni ševcem Nicolasem Meltonem. 

Odpor lidu se rozrostl i do nedalekého Caistoru, kde se přítomní komisaři při pohledu  

na početný dav obyvatel z Louthu buďto rozutekli, nebo přidali k povstalcům. Dva dny  

po vypuknutí rebelie se k povstalcům přidala nižší šlechta, což dodalo dodalo tomuto povstání 

obyčejného lidu záštitu vyšší autority. Dále se připojili mniši, kteří disponovali koňmi  

a zbraněmi. Královská armáda vedená vévodou ze Suffolku měla za úkol povstání potlačit, 

panstvo ale pod hrozbou trestu a obvinění ze zrady nejen samo ustoupilo, ale páni přesvědčili 

povstalce, aby se rozešli. 268  S takovým výsledkem nebyli povstalci spokojení  

a vinu za rozpuštění přikládali nižší šlechtě, která se v tuto chvíli neprokázala jako spolehlivá. 

                                                        

266 Fletcher and MacCulloch, s. 22.  
267 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 243. 
268 Fletcher and MacCulloch, s. 22-25. 
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Jindřich dal povstalcům z Lincolnu celkem rozhodnou odpověď, že nebude měnit svá 

rozhodnutí a rušit Act of Uses, zákon, kvůli kterému museli vlastníci půdy platit daně;  

od rozpuštění klášterů také panovník neustoupil a uvedl jako argument špatné chování kléru.269 

Týden po vypuknutí Lincolnshirské rebelie, 8. října se rozpoutalo daleko silnější povstání, Pouť 

milosrdenství, které nebylo jednoduché potlačit a mělo silnější rozsah. Důvody jeho vypuknutí 

byly podobné jako u Lincolnshirské rebelie, jednalo se mimo jiné o reakci na rozpuštění 

klášterů a církevní politiku Jindřicha VIII. Organizace povstání vzešla od zástupce gentry 

Roberta Askeho, což byl pravděpodobně i důvod toho, že tato rebelie trvala déle než ta 

předchozí a její potlačení nebylo tak snadné. 

Povstalci Pouti milosrdenství zavrhli králův rozvod, rozchod s Římem, zrušení klášterů, 

inovace jako bylo zrušení některých svátků a požadovali odstoupení Jindřichových rádců  

a úředníků, zejména Thomase Cromwella, který byl spolu se Sirem Richardem Richem označen 

jako osoba nízkého původu a špatné pověsti.270 Několik biskupů včetně arcibiskupa Thomase 

Cranmera z Canterbury, biskupa ze Salisbury, Worcesteru, Rochesteru a dalších bylo označeno 

za heretiky. 271  Tyto požadavky, tzv. Články poutníků(Pilgrim’s Articles), byly předány 

starostovi Yorku, když v polovině října 1536 povstalci dorazili do města. První článek se týkal 

rozpuštění klášterů jako jednu z hlavních rozbušek této rebelie. Kvůli zrušení klášterů nebyly 

slovy vzbouřenců zachovány služby Bohu, jejich rozpuštění znamenalo ztrátu pro monarchii  

a mnoho sester díky tomuto kroku přišlo o svůj domov.272 Během povstání došlo k obnovení 

okolo šestnácti klášterů. Vůdčí postavení zaujal právník Robert Aske a k povstání se připojili  

i další zástupci nižší šlechty273 Povstalci Pouti milosrdenství vyjednávali především s vévodou 

z Norfolku, se kterým podepsali 27. října příměří. Od Jindřicha žádali milost, ale panovník 

                                                        

269 Cattley, Stephen Reed (ed.), The Acts and Monuments of John Foxe, s. 145.  
270 Scarisbrick, s. 444 Richard Riche úředníkem Court of Augmentations, jež měl na starost kontrolu půdy, která 
dříve patřila katolické církvi. Spolu s dalším soudem, jež se staral o desátek a „první plody“- poplatek z obročí 
(The Court of First Fruit and Tenths) se tyto dvě instituce staraly o příjem z rozpuštěných klášterů. Od roku 1534 
byly tyto poplatky, které byly dříve určeny Římu, převedeny na anglickou korunu. Court of General Surveyors a 
Court of Wards and Liveries se zabývaly nároky na půdu a feudálními právy koruny. Scarisbrick, s. 395-6. 
V požadavcích povstalců z Yorku jsou Riche i Cromwell přímo označeni jako „low byrth and small reputation.“ 
Fletcher and MacCulloch, s. 131. 
271 Tamtéž.   
272 „The suppression of so many religious howses are at this instant tyme suppressed, whereby the service of our 
God is not well maintained but also the commons of yor realme by unrelieved, the which as we think is a gret hurt 
to the common welthe and many sisters be put from theyr levyings and left at large.“  
The York Articles, 1536. In: Fletcher and MacCulloch, Tudor Rebellions, s.131. 
273 Dále se k povstání připojil další právník Robert Bowes, sir Christopher Danby, Lord Latimer nebo Lord Darcy, 
který se k Pouti milosrdenství připojil jako jeden z jejích vůdců po kapitulaci svého hradu Pontrefact.  
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chování povstalců odsoudil a usiloval o to, aby byli vůdci této rebelie potrestání. Norfolk slíbil, 

že kláštery a opatství se formálně podřídí panovníkovi a že dojde k jejich obnovení. 8. prosince 

se povstalci rozešli poté, co si vyslechli slib, že budou omilostněni.274 Splnění požadavků 

povstalců se neuskutečnilo, Jindřich s tím od začátku nepočítal. Další vzbouření poddaných 

v lednu 1537 umožnilo Jindřichovi potrestat několik měst a vesnic v Cumberlandu, dále York, 

Newcatle, Lincoln nebo Durham, ale také vůdčí povstalce z Pouti milosrdenství. Aske. Lord 

Darcy, Lord Hussey a další, kteří zaujímali v čele rebelií významné postavení, byli 

popraveni.275 Celkem bylo zaznamenáno 178 poprav.276 

Pouť milosrdenství nereagovala pouze na aktuální reformy a zřízení nové církve, ale 

úzce souvisí s rušením klášterů. Důvody povstání byly pravděpodobně jiné pro poddané  

a pro nižší šlechtu. Požadavkem, aby nebyl odváděn desátek, se povstalci stavěli spíše proti 

přínosům panstvu, nežli proti církvi a poplatkům jako takovým. Jedním z požadavků rebelů 

bylo, aby koruna přestala pobírat deset procent z výnosů každého kláštera.277 Pro nižší vrstvy 

bylo toto povstání spojeno spíše s předsudky a obavami, které se šířily na základě drbů  

o tom, co bude následovat, v tomto případě tedy zrušení farností, což by představovalo narušení 

jejich duchovního života a zvyklostí, nebo zavedení dalších daní a poplatků. Klášterní prostředí 

bylo spjato spíše s vyššími vrstvami. Jednak pro to svědčí argument, že mnoho klášterů bylo 

založeno samotnými panovníky, tak i články v obou zákonech, které mluví o zachování titulů 

a práv pro patrony a donátory zasažených klášterů.  

Požadavky z Pontrefactu už povstalci ohrožovali postavení Jindřicha jako hlavy církve, 

protože požadovali, aby byl papež opět uctíván jako hlava jejich církve a požadují zapovězení 

knih Luthera, Viklefa, Tyndalea  a dalších reformátorů, což jednoznačně směřuje k odmítnutí 

reformace. Tyto články se více soustředily na budoucí uspořádání církve a vidinu jejího návratu 

do stavu před Jindřichovou reformací – povstalci vkládali naději do princezny Marie, protože 

požadovali, aby byla učiněna legitimní, dále měl být obnoven řád observantů spolu s jejich 

kláštery. Články požadují potrestání  komise, která navštěvovala kláštery, především dvou 

nejaktivnějších inspektorů Richarda Laytona a Thomase Legha, potvrzení práv, svobod  

                                                        

274 Fletcher and MacCulloch, s. 30. 
275 Scarisbrick, s. 449-450. 
276 Fletcher and MacCulloch, s. 47. 
277 Fletcher and MacCulloch, s. 36.  
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a privilegií církve parlamentem a větší svobodu slova pro členy parlamentu.278 Je proto jisté, že 

tyto požadavky byly dílem nižší šlechty a duchovních, které zaštítili toto povstání autoritou. 

Pouť milosrdenství se mohla pro Jindřichovu reformaci stát daleko nebezpečnější, 

protože papež v této rebelii viděl příležitost, jak Anglii znovu přimět k respektování autority 

římskokatolické církve. Papež Pavel III. jmenoval v roce 1537 kardinálem a zároveň 

papežským legátem pro Anglii Reginalda Polea, anglického učence, jenž byl zároveň 

prasynovcem krále Eduarda IV. a Richarda III.279  Pavel III. Polea pověřil, aby přesvědčil 

francouzského krále Františka I. a císaře Karla V. k vojenskému zásahu proti schizmatickému 

Jindřichovi, ani jeden z panovníků ale žádný takový krok neučinil. Pro Polea bylo nebezpečné 

vrátit se do Anglie, Jindřich ho totiž prohlásil zrádcem a zbavil v Anglii veškerého majetku.280 

Reginald Pole představoval pro Jindřicha určité nebezpečí, zároveň byl ale svým původem  

a rodinným zázemím spojen s Anglií. Pole vyjádřil svou kritiku v traktátu Pro ecclesiasticae 

unitatis defensione, ve kterém nejen odmítá královskou svrchovanost nad anglickou církví, ale 

reaguje také na popravu biskupa Fishera, Thomase Morea a několika kartuziánských mnichů.281 

Události spojené s likvidací Jindřichových odpůrců a rušení klášterů nezůstaly sice bez 

povšimnutí římskokatolické církve, ale Jindřich a Cromwell ve vykonávání této reformy jednali 

zcela svébytně bez ohledu na papeže. Pavel III. dokonce uvedl roku 1538 v platnost 

pozastavenou bulu, kterou exkomunikoval Jindřicha VIII.282 V této listině se objevuje také 

                                                        

278 Fletcher and MacCulloch, s. 135-137. 
279 Reginald Pole se na začátku 30. let 16. století angažoval v Jindřichově rozvodové kampani. Byl poslán do 
Paříže, aby tamní univerzitu požádal o prozkoumání otázky Jindřichova rozvodu s Kateřinou Aragonskou. Pole 
ale, jak se o něco později ukázalo, nebyl zastáncem a podporovatelem Jindřichova rozvodu. Panovníkovi řekl, že 
přijmout argumenty pro anulaci jeho sňatku by znamenalo obvinit ho z toho, že žil přes dvacet let v ostudném a 
hanebném manželství, jež bylo proti přírodě. Dále zmínil obavu z možného zásahu císaře Karla V. jako příbuzného 
Kateřiny Aragonské. Pole vyložil své připomínky Jindřichovi a požádal ho, aby se mohl znovu uchýlit ke studiím 
do zahraničí a poté se odebral do Itálie. Ze zahraničí poslal Jindřichovi obsáhlý traktát o obraně jednoty církve 
nazvaný Pro ecclesiasticae unitatis defensione, ve kterém vyjadřuje své přesvědčení, že žádný světský vládce 
nemůže být svrchovanou hlavou církve a silně také odsuzuje popravu Thomase Morea, biskupa Fishera a několika 
kartuziánských mnichů. Přesto, že byl tento traktát určen pouze Jindřichovi, došlo roku 1538 k jeho vydání, 
Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 213-221.  
280 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 404-407.  
281 „Lidé Londýna, pohleďte na hlavu Fishera, toho svatého muže! … Pohleďte na hlavu Morea, toho nevinného 
muže!... Jaký to žalostný nářek nejen pro město Londýn, ale pro celou Anglii! Jaká to bídná podívaná nejen pro 
anglickou zemi, ale pro celý křesťanský svět. Nebyli to snad tito muži, z jejichž talentu a ctností se Anglie těšila? 
Svými životy představovali ctnostný příklad. …“   Pole, Reginald, Defence of the Unity of the Church, Joseph G. 
Dwyer (ed.), Westminster: The Newman Press, 1965, s. 204-212.  
282 Elton, Reform and Reformation England 1509-1558, s. 282. Jindřich byl v této exkomunikovaný již potřetí. 
Poprvé papež exkomunikoval jak Jindřicha VIII., tak arcibiskupa Cranmera v souvislosti s uznáním Jindřichova 
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zmínka o mnišských, žebravých i kanovnických řádech, které budou mít u papeže  

a římskokatolické církve „uzavřené dveře,“283 pokud se podvolí Jindřichově vůli.284 Jindřich 

ale v této době provozoval samostatnou církevní politiku a jedním krokem, jak se zbavit 

papežství v Anglii, bylo i rušení klášterů a mnišských řádů, výhružek Pavla III. a exkomunikace 

tedy nijak nedbal. Dalším následkem napjatých událostí v letech 1536-1537 v souvislosti se 

zmíněnými rebeliemi bylo pokračování v rušení klášterů a církevních řádů, než došlo k jejich 

vymýcení v Anglii.  

Následkem toho, že se duchovní aktivně zúčastnili jak Lincolnshirského povstání, tak 

Pouti milosrdenství, byly rozpuštěny další kláštery, jako tomu bylo ve Whalley, Barlingsu  

a Kirksteadu, kde byli tamní představení popraveni. Další vlna rušení klášterů tak s největší 

pravděpodobností navazovala na tu z roku 1536, kdy bylo hlavní příčinou hříšné chování  

a morální úpadek mnišstva. Kláštery a církevní řády představovaly odpor vůči královské 

svrchovanosti a tento fakt ještě podpořilo zapojení klášterů a duchovních  

do protestu vůči panovníkovi v Pouti milosrdenství. Britský historik Bernard zmiňuje, že 

„Jindřichova nesnášenlivost vůči mnichům byla hluboce zakořeněná a odrážela jeho hněv  

                                                        

sňatku s Annou Boleynovou v roce 1533 a podruhé byl Jindřich exkomunikován v roce 1535 po popravě Thomase 
Morea a biskupa Fishera. Solt, s. 21.  
283 Historik David Knowles ve své monografii o církevních řádech uvedl, že cisterciáci či kanovnické řády nebyly 
již natolik internacionální, aby do událostí v Anglii zasáhly. Po první vlně rušení klášterů mohli řeholníci najít 
nový domov ve zdech větších klášterů, kterých se reforma dotkla o něco později. Po rozpuštění klášterů a zrušení 
církevních řádů v Anglii zůstalo mnoho z mnichů ve své zemi, kde se věnovali buď civilním zaměstnáním, setrvali 
při kostelech a katedrálách nebo dosáhli kněžského svěcení a do budoucna i vzestupu v církevní kariéře. Méně 
bývalých mnichů a řeholníků odešlo do exilu a pokud ano, ne všichni tam pravděpodobně navázali na svůj 
dosavadní mnišský život, neboť, jak tvrdí David Knowles, nebylo pro ně snadné najít v Římě, Francii či Španělsku 
vřelé přivítání. Knowles, s. 402-412. 
284  Damnatio et excommunicatio Henrici VIII regis Angliæ, ejusque  fautorum et complicum, cum aliarum 
pænarum adjectione, In: Burnet, Gilbert a Pocock, Nicholas (eds.), The History of the Reformation of the Church 
of England, Vol. IV, Oxford: Clarendon Press, 1865, s. 322-323.  
„Necnon quæ præfatus Henricus rex qumodolibet, et ex quavis causa tenet, habet, aut possidet, Quamdiu Henricus 
rex, et alli moniti prædicti, et eorum singuli in aliis per dictum Henricum regem non tentis, habitis, aut possessis 
permanserint, et triduo post eorum inde recessum, et alia quæcumque ad quæ Henricum regem, et alios monitos 
prædictos, post lapsum dictorum terminorum declinare contigerit, dominia, civitates, terras, castra, villas, oppida, 
metropolitanasque, et alias cathedrales, cæterasque inferiores ecclesias, necnon monasteria, prioratus, domos, 
conventus, et loca religiosa, vel pia cujuscumque, etiam sancti Benedicti, Cluniacensium, Cisterciensium, 
Præmonstratensium, ac Prædicatorum, Minorum, Eremitarum, sancti Augustini, Carmelitarum, et aliorum 
ordinum, ac congregationum, et militiarum quarumcumque in ipsis dominiis, civitatibus, terris, castris, villis, 
oppidis, et locis existentia, ecclesiastico supponimus interdicto, ita ut lilo durante in illis etiam prætextu 
cujuscumque apostolici indulti, ecclesiis, monasteriis, prioraritibus, domibus, conventibus, locis, ordinibus, aut 
personis, etiam quacumque dignitate, fulgentibus concessi, præterquam in casibus a jure premissis, ac etiam in 
illis alias quam clausis januis, et excommunicatis et interdictis exclusis, nequeant Missæ, aut alia divina officia 
celebrari.“ 
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a strach ze zrady, ale také odpor vůči mnišství jako takovému, které bylo označované  

za marnotratné, nic nepřinášející, sobecké, pokrytecké a pověrčivé.“ 285  Mnišství bylo 

spojováno s papežstvím, což měla za následek i rušení poutních svatyní spolu s uzavřením 

klášterů.  

Komise, které od roku 1537 kláštery navštěvovaly, měly kontrolovat, zdali se chovají 

podle nařízení, která byla vydána v roce 1536. Od roku 1538 pak měly představené a mnichy 

spíše přesvědčit o tom, aby kláštery dobrovolně postoupily koruně. Zákon o rozpuštění větších 

klášterů je totiž postaven na prohlášení, že hlavy různých klášterů, opatství, převorství, 

ženských klášterů a dalších církevních institucí, které jsou zahrnuty pod pojmenováním 

církevní a kněžské domy (religious and ecclesiastical houses), od 4. února 1539 dobrovolně 

postupují všechny své církevní domy a majetek panovníkovi.286 Tento zákon na rozdíl od toho 

z roku 1536 již neuvádí žádný důvod, proč přechází majetek a pozemky klášterů do rukou 

koruny. Někteří představení tak opravdu učinili dobrovolně z finančních důvodů, protože už 

nebyli schopní kláštery udržovat. Mnoho duchovních se dobrovolně vzdalo svých klášterů ze 

strachu, že budou potrestáni za své předchozí názory, ať se vyjádřili v neprospěch panovníkova 

rozvodu nebo jeho postavení v rámci církve. Někteří byli donuceni a jiní přesvědčeni, že 

rozpuštění právě jejich kláštera je trest za špatné chování mnichů. 287  Odmítnutí postoupit 

klášter mohlo znamenat smrt. Naproti tomu, pokud představení a bratři postoupily své domy  

a kláštery, získali penzi nebo odměnu ve formě půdy.288 Duchovním tedy často nezbylo nic 

jiného, než se podvolit. Půda byla často přerozdělena šlechtě a zisk majetku z klášterů spolu 

s daňovým příjmem byl využit na zajištění přepychu a financování válečných konfliktů 

s Francií a Skotskem.  

 Zrušení klášterů byl krok na cestě k odstranění potencionálního i reálného odporu  

ze strany mnišstva, panovník si tak zajišťoval svou moc a nově nabytou autoritu nad církví, což 

dokazují i pozdější popravy vzpurných duchovních i týrání mnichů a laických bratří, kteří se 

odmítli podrobit. Především v první vlně rušení klášterů v roce 1536 nebyly Jindřichovým 

primárním zájmem ekonomické důvody, jak bylo řečeno, zrušení klášterů s sebou neslo 

zároveň konec příjmu desátku i „prvních plodů“ pro korunu, které tvořily ročně celkem velké 
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částky, zároveň na sebe panovník převzal některé dluhy. Další zásahy proti klášterům souvisle 

pokračovaly od roku 1537 a trestaly ty církevní domy, které se přihlásily k rebelii nebo se jí 

účastnily. Dlouhodobý problém v rámci církve, tedy špatné a kritizované chování kléru mohl 

posloužit jako argument proti klášterům i jedna z příčin jejich rozpuštění. Zrušení klášterů bylo 

dalším krokem k ustavování nové církve i církevní autority, kterou si Jindřich potřeboval 

zajistit. Paralelou této církevní reformy za vlády Eduarda VI. je rušení kaplí (Dissolving of 

Chantries).  
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2.3 Zrušení kaplí  

 Legislativa týkající se rušení kaplí začala ještě za vlády Jindřicha VIII. Panovníka 

k tomu vedla s největší pravděpodobností potřeba zajistit si finanční prostředky na válku 

s Francií, se kterou Anglie ovšem v roce 1546 uzavřela mír.289 Na rozdíl od zrušení klášterů 

nešlo o ničení budov, ale o konfiskaci zádušních nadací. Kaple (chantry) v tomto případě 

představují instituci, nadaci, kterou dal zřídit donátor a tradice se poté držela po několik 

generací. Důvodem zrušení těchto institucí v nařízení připravovaném od roku 1545 ještě  

za života Jindřicha VIII. byla špatná správa,290 zatímco Zákon o rozpuštění kaplí z roku 1547 

jako příčinu uvádí pověrčivost spojenou s papežskými „výmysly.“ Hlavním účelem nadací byly 

mše za zemřelé, tedy odříkávání modliteb za duše donátorů a jejich přátel.291 Jindřich chtěl 

kaple zrušit již v roce 1545, nakonec ale tuto reformu nestihl uskutečnit. K rozpuštění zádušních 

nadací došlo v době vlády Eduarda VI. a protektorátu vévody ze Somersetu a to ne primárně 

z finančních důvodů, ale náboženského přesvědčení.  

 Kaple spojené se zádušními nadacemi představovaly pro věřící vedle farních kostelů 

další duchovní místo, které pro ně bylo lépe dosažitelné, současně rozšiřovaly počet míst, kde 

se lidé mohli „spojit“ s Bohem a kde se sloužily bohoslužby. Kněží, kteří tyto kaple spravovali, 

se také účastnili bohoslužeb a modliteb v místních farních kostelech. 292  Lidé, kteří mše 

v kaplích financovali, měli např. kontrolu nad modlitbami, které zde byly čteny, nebo nad tím, 

jak byla mše koncipována.293 Stěžejní byly modlitby za donátory a zemřelé, ale přímluvy se 

týkaly celé komunity věřících.  

 Zrušení zádušních nadací představuje určitou paralelu, svým způsobem i navázání  

na rozpuštění klášterů ve 30. letech 16. století, pokud dáme tuto reformu do souvislosti  

s „evangelickým programem“ Cromwella, Cranmera a jiných reformně smýšlejících 

duchovních, kteří ji viděli jako další krok ke svébytnosti anglické církve a odstranění 

„papežských výmyslů.“ Podle historika Christophera Haigha představovalo mnišství především 

pro Cromwella a Cranmera „zbožný podvod založený na  falešném učení o očistci; mniši nebyly 

více užiteční nežli obrazy, relikvie a modlitby ke svatým.“294 I kláštery měly své zakladatele  

a donátory a bratři se modlili za duše zemřelých, souvislost s pověrčivostí a očistcem nelze 
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popřít. V kontextu reformace představovaly církevní domy místo, kde se soustředil hřích  

a špatné chování mnichů a řeholníků. Přesto, že byl Luther dříve augustiniánem, postavil se  

do opozice vůči mnišství a roku 1522 vydal spis proti řádovým slibům De votis monasticis. 

Německý reformátor zpochybňoval především snahu mnichů zajistit si spásu vlastním úsilím, 

protože pro něj představovalo cestu ke spáse ospravedlnění pouhou vírou: „Mnišský život stál 

v protikladu k Lutherovu základnímu principu výhradní závaznosti Písma. Mnišství považoval 

za čistě lidský výtvor. Doživotní závaznost slibů nebylo možné uvést v soulad s myšlenkou 

„evangelní svobody.“ Podle něho mnišské řehole a mnišská praxe směřovaly k tomu, aby si 

člověk zajistil spásu vlastním úsilím. To ovšem bylo v protikladu k Lutherovu nejvyššímu 

přikázání, podle něhož spása pochází pouze z víry.“295 

Jako důvod rušení klášterů bylo v Zákonu o rozpuštění menších klášterů uvedeno špatné 

a prostopášné chování mnichů a řeholníků. To samotné ještě nepředstavuje argument založený 

na protestantském učení. Kontext reformace zde zmiňuji kvůli evangelíkům jako byl Cranmer 

a Cromwell, kteří měli vůči mnišství pravděpodobně ty výhrady, které jsou výše uvedené.  

Pro Cranmera údajně představovaly mnišské a řeholní řády sekty.296  Jindřich choval vůči 

církevním domům s největší pravděpodobností osobní zášť a kláštery pro něj představovaly 

místo, kde se soustředilo nemravné chování.297 Z dřívějšího rozboru Šesti artikulů v této práci 

vyplývá, že Jindřich byl zastáncem kněžského celibátu (a prostopášnost mnichů a řeholníků se 

stala předmětem kritiky již během církevních reforem Wolseyho ve 20. letech), nebylo by proto 

překvapivé, kdyby Jindřich sám podlehl předsudkům a odsoudil mnišský život právě na základě 

toho, že je podezříval ze špatné morálky a porušování celibátu.  

Období vlády Eduarda VI. je označováno za protestantskou reformaci. Jak Somerset, 

tak Warwick prosazovali a podporovali protestantské reformy, proto je jako argument 

v nařízení o zrušení zádušních nadací uvedeno to, že jejich existence je spojena s papežským 

učením, které je nepravdivé, a odsouzením očistce: „velká pověrčivost a špatné pravdy byly 

zaneseny do myslí lidí kvůli tomu, že zapomněli na nejpravdivější a nejopravdovější spasení 

skrze smrt Ježíše Krista. Místo toho si vymýšleli a vynalezli marnivé představy o očistci  

a mše, které mají být slouženy za ty, kteří zemřeli. Tato doktrína a marnivé představy byly 
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udržovány a podporovány špatným využíváním kaplí [chantries] a jiného zaopatřování, kterého 

bylo využito k dalšímu pokračování ignorace a zaslepenosti.“298 

Modlitby za zemřelé byly předmětem debat mezi duchovními již v době vlády Jindřicha 

VIII., kdy ovšem nebyly úplně zapovězeny. Evangelíci a reformní biskupové usilovali o úplné 

zrušení modliteb za mrtvé kvůli jejich spojení s očistcem, čehož dosáhli až za vlády Eduarda. 

Přístup k modlitbám za zemřelé lze pozorovat i v King’s Book, která modlitby za zemřelé 

neodsuzovala a nepopírala: „Kniha Makabejská a další ukázaly, že modlit se za duše zemřelých 

je dobrý a milosrdný skutek. A skutečně je součástí dobročinnosti, aby se křesťané modlili jeden 

za druhého, ať již za živé nebo za zemřelé […] při mších a jindy a dávat na ně [modlitby]  

almužny podle zvyklostí církve a církevních otců.“299 Podle Královy knihy zároveň ale nemá 

být určené, kolik takovýchto modliteb za zemřelé má být odslouženo a kdy se mají sloužit. 

Zároveň se lidé a kněží neměli modlit za konkrétní osoby, ale za všechny zemřelé, z těchto 

modliteb jsou mimo to vyloučeny duše papežů. Dokonce samotný Jindřich zanechal částku 600 

liber na to, aby se za jeho duši kněží věčně modlili.300  

Fakt, že Jindřich zanechal určitý finanční obnos na to, aby se kněží za jeho duši modlili, 

nasvědčuje, že jeho náboženské přesvědčení zůstávalo v této otázce tradiční. Zároveň tím ale 

panovník odporoval doktríně definované King’s Book, protože jak je výše popsáno, měly být 

tyto modlitby vedeny za všechny zemřelé, ale ne za jednotlivce. I když se Jindřich ale na 

vytváření podílel, neznamenalo to, že celou King’s Book četl nebo ji měl na paměti, proto mohl 

finanční obnos zanechat „ze zvyku“ nebo svého přesvědčení, aniž by si uvědomil, že protiřečí 

ustanovení popsaném v knize, která měla paradoxně vyjadřovat posvěcení a záštitu nejvyšší 

autority anglické církve. Není ovšem jisté, zdali Jindřich věřil v existenci očistce. Ten byl 

v King’s Book odmítnut stejně jako v předchozích dokumentech, které se snažily definovat 

doktrínu. Očistec byl jednoznačně spojován s papežstvím a označován jako jeho „výmysl“  

a tomu se snažil vyhnout i Jindřich. Jeho přesvědčení o reálné přítomnosti v eucharistii a pojetí 

transsubstanciace bylo stejné jako tradiční učení katolické církve. Jediné, vůči čemu se zde 

Jindřich vymezil, byl termín „transsubstanciace.“ Nové učení anglické církve se stejně tak 

mohlo vyhnout pouze názvu „očistec,“ opakovaně se ale objevuje názor, že duše měly být 

přenechány Bohu, „protože místo, kde duše spočívají, jeho jméno, stav a podmínky, ve kterých 
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se [duše] nacházejí, jsou nám neznámé.“301 Na druhou stranu se podle King’s Book věřilo, že 

modlitby za zemřelé „budou přijaty Bohem,“ kterému je „známo, v jakém se [duše] nachází 

stavu a podmínkách.“302 Na základě této citace lze říci, že vymezení proti očistci a moci papeže 

vysvobodit duše z očistce bylo jasné, ale stále v této době existovala víra v „nějaké místo,“ kde 

duše po smrti spočívají, i když nebylo známé nebo o něm duchovní a věřící neměli tak jasnou 

představu, jakou měli katolíci o očistci. Jindřich tak mohl věřit tomu, že modlitby za jeho duši, 

které si předem zajistil, budou určené Bohu a jeho duše po smrti bude putovat na místo, které 

je známé pouze Bohu. 

V období vlády Eduarda mohl Cranmer a ostatní evangelíci prosadit protestantské 

myšlenky a reformy, o které usilovali již během předchozího období, ale kvůli Jindřichově 

„konzervativismu“ a prosazování střední cesty se nemohly plně prosadit. Protestantské 

smýšlení jak v případě protektora Somerseta, následně Warwicka a v neposlední řadě  

i samotného Eduarda umožnilo Cranmerovi a ostatním evangelíkům, aby získali větší prostor 

nežli konzervativní biskupové a vytvořili formulace nové doktríny a definovali liturgii. 

Součástí protestantské reformy v anglické církvi se tak stalo i rázné odmítnutí učení  

o očistci a modliteb za mrtvé spolu s ním. Anglická církev tak stejně jako protestantská teologie 

odsoudila očistec na základě toho, že jeho existence není podložena Písmem, což se jako 

argument neobjevovalo dříve ani v Knize biskupů, ani v King’s Book. Očistec byl ve formulaci 

doktríny zvané Čtyřicet dva článků z roku 1552 sepsané Thomasem Cranmerem označen  

za věc „podle smyšlenou“ a nepodloženou Písmem a byl odsouzen spolu s obrazy a jejich 

uctíváním.303 

 Stupňování reformy od konce 40. let do nástupu královny Marie na trůn v roce 1553 je 

viditelné i na příkladu dvou vydání Knihy společných modliteb. Její první verze z roku 1549 

odráží některá Cranmerova přesvědčení např. v otázce svátosti přijímání a organizace určitých 

ceremonií. První vydání bylo ovlivněno jak luteránstvím, tak římským katolicismem, proto se 

setkalo jak s kritikou konzervativců na základě toho, že Kniha společných modliteb se v liturgii 

až moc odchyluje od tradičního učení, tak ze strany reformátorů, že dostatečně neodstranila vliv 
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katolické tradice.304  Druhé vydání Knihy společných modliteb bylo ale na rozdíl od toho 

prvního ovlivněno myšlenkami Zwingliho a Kalvína, které byly v Anglii propagovány 

reformátory jako byl Ital Peter Martyr nebo Němec Martin Bucer.305 Proto se obě vydání Knih 

společných modliteb liší mimo jiné také v pojetí pohřbu.  

Modlitby za mrtvé byly součástí pohřbů ještě v prvním vydání Knihy společných 

modliteb z roku 1549. Mrtví byli pokládáni za součást komunity živých a mrtvých, protože 

všichni, živí i mrtví, budou souzeni před Bohem u Posledního soudu. Změna nastala v druhém 

vydání Knihy společných modliteb o tři roky později: „K mrtvým se stále mluvilo i v roce 1549, 

protože svým způsobem byli stále součástí lidského společenství. Ale v knize [společných 

modliteb] z roku 1552 tomu tak už nebylo. Nebylo dovoleno k nim nebo o nich [mrtvých] mluvit, 

a to jakýmkoliv způsobem, který by ovlivňoval jejich stav. Mrtví odešli mimo dosah živých, 

dokonce i mimo dosah lidské modlitby. […] Pohřeb nadále nepředstavoval přímluvu za mrtvé, 

ale vzývání k víře v živé.“306 Tyto změny byly zavedeny, aby se anglická církev ještě více 

odpoutala od minulosti středověké liturgie a aby v lidech nepřetrvávalo přesvědčení o spojení 

mezi mrtvými a živými. Cranmer tímto pravděpodobně reagoval na výtky Martina Bucera 

k připomínání si zemřelých během pohřbů v prvním vydání Knihy společných modliteb. Druhé 

vydání se tak raději zaměřilo na živé a jejich blahobyt, protože duše zemřelých byly v Božích 

rukou a nadále už nepodléhaly církvi.307 

Modlitby za mrtvé znamenaly pro věřící mimo jiné i jistotu, že na ně nebude 

zapomenuto. Vedle zádušních nadací existovaly také bratrstva a spolky, které pro poddané 

představovaly úzké spojení s náboženským životem a církevními svátky v obcích, městech  

a farnostech. I těchto institucí se dotkla reforma z roku 1547 a spolu se zádušními nadacemi 

byly zrušeny. Bratrstva a cechy (fraternities, brotherhoods and guilds) sdružovaly ženy  

a muže, kteří si díky svým finančním příspěvkům v těchto společenstvích zajišťovali  

do budoucna náležité pohřby a modlitby za své duše.308 Do roku 1530 byla bratrstva velice 

početná, později začala postupně upadat pravděpodobně kvůli finančním potížím. Kromě svého 

hlavního účelu zajistit svým členům pohřby a přimlouvat se za jejich duše, větší bratrstva a 

cechy finančně podporovaly chudobince a školy pro své členy. Členové jednoho z největších 
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cechů Our Lady’s v Bostonu, který byl velice bohatý, dokonce disponovali papežským 

privilegiem, které jim prominul část jejich trestů za hříchy, pokud se účastnili bohoslužby v den 

oslav Panny Marie a přinesli dary.309 Jestliže Zákon o rozpuštění kaplí usiloval o to vymýtit 

další symbol „papežské pověrčivosti a výmyslů,“ pak se tato reforma musela nevyhnutelně 

dotknout i bratrstev a cechů, které podle zde zmíněných faktů představovaly učení o očistci  

a víru v odpuštění, které si mohly lidé „koupit,“ jež byly jednoznačně spojené s katolickou 

církví. 

Zrušení bratrstev, cechů a zádušních nadací mělo nejen náboženský a ekonomický, ale 

také sociální dopad. Tyto instituce nebyly pouze zrušeny, ale přilehlá půda či majetek jako byla 

roucha nebo další vybavení pro kněží, byly konfiskovány. 310  Navíc na kaple byly často 

napojené  školy, některé z nich tak zanikly spolu s nimi. Některé byly sice znovu obnovené, ale 

ne všechny. Finanční výtěžek z rozpuštěných nadací měl být věnován právě podpoře vzdělání, 

ale k tomu nedošlo a namísto toho se použil na financování války se Skotskem.311  

Lidé byli díky těmto institucím přímo spojeni s církví, nabízely jim duchovní útěchu  

a podporu komunity věřících, kteří se sjednocují za stejným účelem. Bratrstva financovala  

a zajišťovala i vybavení kostelů a organizaci církevních svátků. Na ukončení existence bratrstev 

nebo na odmítnutí modliteb za zemřelé nereagovali věřící organizovaným odporem, jako tomu 

bylo po zrušení klášterů, po kterém následovala Lincolnshirská rebelie a Pouť milosrdenství. 

Pravděpodobně je na to připravil nevalný postoj vůči těmto institucím již v době vlády Jindřicha 

VIII. a také fakt, že jejich činnost byla daleko intenzivnější v prvních dvou desetiletích  

16. století, neboť kvůli finanční krizi začala bratrstva a cechy upadat ve 30. letech 16. století. 

Očistec a modlitby za mrtvé byly sice odsouzeny až v této době, ale debaty mezi duchovními 

se zabývaly jejich zpochybněním již v období předchozí vlády.  

Tato reforma se dotkla daleko více středních vrstev, protože pro ně zádušní nadace 

představovaly tradici přetrvávající po několik generací, vložené finance a především ztrátu 

půdy. Dědicové zakladatelů těchto nadací tak na několika místech v Anglii odmítali postoupit 

půdu koruně a kněží, kteří kaple a nadace spravovali, sloužili bohoslužby i nadále. Proto se 

konfiskace půdy a na některých místech i skoncování s modlitbami za zemřelé protáhly  

i do dalších desetiletí.312 

                                                        

309 Hugh, s. 35-36.  
310 Duffy, s. 455.  
311 Skidmore, s. 81-82.  
312 Haigh, s. 171-172.  
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Pro nejnižší vrstvy bylo daleko větším narušením zrušení klášterů, protože jednou 

z jejich úloh byla i péče o chudé. Tato reforma přišla o deset let dříve a byla velice intenzivní, 

protože se setkala s odporem samotných mnichů, řeholníků a představených, kteří tímto ztratili 

i své domovy a často byli nuceni uznat Jindřicha jako hlavu církve proti svému přesvědčení. 

Samostatná anglická církev a královská svrchovanost se začala teprve ustavovat a upevňovat, 

lpění na tradiční víře a řádu spojeném s katolickou církví bylo tedy daleko silnější nežli o deset 

let později v době vlády Eduarda VI.  
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2.4 Bible v angličtině   

Překlad Písma do národního jazyka navazoval v Anglii nejen na tradici tzv. Viklefovy 

Bible, ale i mnohem staršího anglosaského překladu Písma (Old English Version), což dokládá 

náboženské zasvěcení lidu brzy po pokřesťanštění Anglie, zároveň reformační snahy 

Viklefových následovníků ve 14. století a v neposlední řadě také významnou pozici anglického 

jazyka, protože právě překlady Bible jsou jedním z nejdůležitějších pramenů vývoje jazyka. 

Angličtina se během vlády Eduarda VI. stala jazykem anglikánské církve, modliteb  

a bohoslužeb oproti latině dominující římskokatolické církvi. Ve své předmluvě k Velké Bibli 

v angličtině Thomas Cranmer zdůrazňuje odkaz dvou zmíněných překladů Bible, čímž doložil, 

že mají své místo a tradici v anglické církvi a kultuře: „Měli bychom vyhlásit zvyk číst Písmo 

v národním jazyce a stanovit tak dávný obyčej. Je to více jak sto let, co není zvykem, aby bylo 

Písmo čteno v mateřském jazyce. A před dalšími několika stovkami let [Písmo] bylo čteno  

a přeloženo do jazyka Anglosasů, který byl v té době naším mateřským jazykem: přesto, že nám 

zůstaly různé kopie nedávno nalezené v několika opatstvích, starodávnému způsobu psaní  

a mluvení dnes rozumí a umí ho číst jen málokdo. Tento jazyk se stal zastaralým  

a nepoužívaným, a protože lid by neměl přijít o potěšení ze čtení, bylo [Písmo] znovu přeloženo 

do novějšího jazyka, mnoho kopií[Bible] zůstává a jsou denně k nalezení.“313 

Zastaralým jazykem v 16. století byl i jazyk Viklefovy Bible vytvořené mezi lety  

1382–1395 pravděpodobně Viklefovými učenci a následovníky. Cranmer zmiňuje, že se více 

jak sto let Písmo nečetlo v mateřském jazyce, čímž odkazuje pravděpodobně na nařízení z roku 

1409, které zakazovalo „překládat jakýkoliv text Písma Svatého do angličtiny nebo jiného 

jazyka jako knihu, pamflet nebo traktát a že žádná kniha, traktát nebo pamflet tohoto druhu 

nesmí být čten, ať se jedná o text vytvořený za doby života řečeného Jana Viklefa nebo později 

nebo text, který může být vytvořený v budoucnu…“314  

                                                        

313 “And yet, if the matter should be tried by custom, we might also allege custom for the reading of the scripture 
in the vulgar tongues, and prescribe the more ancient custom. For it is not much above one hundred years ago, 
since scripture hath not been accustomed to be read in the vulgar tongues within this realm; and many hundred 
years before that it was translated and read in the Saxons' tongue, which at that time was our mother's tongue: 
whereof there remaineth yet divers copies found lately in old abbeys, of such antique manners of writing and 
speaking, that few men now been able to read and understand them. And when this language waxed old and out 
of common usage, because folk should not lack the fruit of reading, it was again translated in" the newer language. 
Whereof yet also many copies remain and be daily found.”  
Preface to the Bible, In: Cox, Edmund John (ed.), Miscellaneous Writings and Letters of Thomas Cranmer, 
Cambridge: CUP, 1846, s. 119. 
314 Daniell, David, The Bible in English. Its History and Influence, New Haven: YUP, 2003, s. 75.  
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Překlady Bible do národního jazyka v 16. století byly již ovlivněny reformačním 

myšlením. Pro reformátory typu Luthera a Kalvína představovala Bible svrchovanou autoritu. 

Heslo „Sola Scriptura“ (jedině Písmo) vyjadřovalo svrchovanost Písma nad papežem, koncilem 

a církevními otci. V Anglii 16. století tak překlad Bible do angličtiny představoval spojení vlivu 

reformace a „tradice“ překladů Písma do národního jazyka, na kterou bylo možno odkázat.  

Na anglosaskou verzi Bible, překlady Bedy Ctihodného nebo Caedmona se duchovní 

odvolávali již v předchozích stoletích a snažili se tak poukázat na to, že překlady Bible jsou 

nutné k jejímu porozumění, protože ne všichni věřící latině rozuměli.315 Anglosaský překlad 

Bible je důležitý zejména proto, že byl vytvořen nedlouho poté, co se Anglie přidružila ke 

katolické církvi a hned zpočátku se tak objevila snaha o porozumění liturgii a přiblížení nové 

víry lidem. Historik Diarmaid MacCulloch také zmiňuje, že „pro Cranmera Anglosasové 

nenesli relativně žádnou vinu na ,římské poskvrně církve,‘ protože viděl většinu doktríny, kterou 

opovrhoval, jako výmysly 12. a 13. století: ,obřady, náboženské poutě, očistec, svaté, obrazy  

a jiné.“316  

Literatura, která vycházela za vlády Eduarda VI., zahrnovala i díla 14. a 15. století,  

a i když nebylo vydáváno příliš Viklefových teologických a filozofických pojednání. 317  

Co se týče kritiky katolické církve, mohli reformátoři navázat nebo hledat spojitost 

s Viklefovým odsouzením bohatství církve, modliteb ke svatým, náboženských poutí nebo 

papežských privilegií.318  

V 16. století a v období vlády Jindřicha VIII. lze vedle tradice překladu Písma  

do angličtiny a reformačního učení přičíst také myšlenky biblického humanismu. Podle této 

nauky bylo stěžejní, aby se vytvářely překlady Bible do národních jazyků, aby se tak Písmo 

zpřístupnilo všem vrstvám a lidé se mohli vrátit k pramenům a přemýšlet o nich.319 Erasmus 

přeložil Nový zákon přímo z řečtiny do latiny, William Tyndale, 320  anglický učenec  

                                                        

315 Daniell, The Bible in English. Its History and Influence, s. 93.  
316 MacCulloch, Diarmaid, Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Church, London: Penguin 
Books, 1999, s. 138.  
317 Tamtéž.  
318 Daniell, The Bible in English. Its History and Influence, s. 72-73.  
319 Huizinga, Johan, Erasmus, Praha: Oikúmené, 2014, s. 133.  
320 Reformace v Anglii měla také své příznivce a základy už ve 20. letech 16. století. Příznivci luteránství byli 
spojováni s hostincem Bílý kůň (White Horse Tavern nebo také White Horse Inn) ve městě Cambridge. Mezi první 
generaci anglických protestantů měl patřit např. budoucí arcibiskup z Canterbury Thomas Cranmer, Hugh Latimer, 
William Tyndale, Robert Barnes, Thomas Bilney a další. Přítomnost Cranmera a Tyndala je ovšem nejistá. 
Kroužku, který se v hostinci scházel, se přezdívalo Německo (Germany), vedly se zde diskuze o protestantské 
teologii a probíhalo čtení Lutherových spisů.  
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a pravděpodobně nejvýznamnější překladatel Bible do angličtiny, byl ovlivněný Lutherem  

i Erasmem a proslul překladem Nového zákona a Pentateuchu z řečtiny do angličtiny. Šlo tak 

o první překlad Nového zákona z originální řecké podoby do anglického jazyka, Viklefova Bible 

byla ve srovnání s Tyndaleovým Novým zákonem totiž přeložena z latiny. Tyndalův překlad je 

dodnes velice oceňován a to i z jazykového hlediska, k vysoké úrovni tohoto překladu 

napomohla Tyndaleovi jeho skvělá znalost řečtiny a hebrejštiny a vedle toho i latiny, němčiny 

a dalších jazyků.321 

Návrh na překlad Nového zákona do národního jazyka předložil Tyndale v Anglii,  

a to konkrétně biskupu Cuthbertu Tunstallovi, nesetkal se ovšem s úspěchem, proto ho 

vypracoval v zahraničí. Oproti Viklefově Bibli vydal Tyndale svůj překlad v době knihtisku, 

takže se knihy dostaly mezi obyčejné věřící v hojném počtu. Tyndaleův překlad Nového 

zákona, psaný běžně mluvenou angličtinou tak, aby se stal všem přístupným, byl publikován 

v roce 1526 ve Wormsu a znovu po úpravách a doplněný předmluvami v roce 1534 

v Antverpách. Do Anglie byl z těchto zemí převezen, ale někteří angličtí duchovní jako 

londýnský biskup Tunstall, tuto knihu striktně odmítli a zakázali její čtení. Biskup požadoval, 

aby byl Tyndaleův údajně chybný překlad spálen. Všechny výtisky a kopie spolu s částí 

překladu Starého zákona se ovšem zničit nepodařilo, ani se nevytratily z povědomí věřících a 

anglických evangelíků. Tyndaleova překladatelská práce se stala stěžejním základem pro další 

překlady Písma nejen za vlády Jindřicha a Eduarda, ale i v následujících obdobích. Mezi hlavní 

verze Bible patřila např. ve 30. let 16. století publikovaná Coverdale Bible, Matthew Bible, 

nebo Great Bible, ale i Bible krále Jakuba z roku 1611.322 

I když další překladatelé již zmíněných vydání Písma jako byl Miles Coverdale 

v případě Coverdale Bible a Great Bible nebo John Rogers, jež stál za vytvořením Matthew 

Bible, založili svou práci na překladech Williama Tyndalea, nemohli jeho jméno uvést, ani  

na něj odkazovat, protože byl pokládán za kacíře.323 Z toho důvodu nenese žádné z těchto 

                                                        

Daniell, David, William Tyndale. A Biography, Yale: YUP, 1994, s. 49.  
321 Daniell, The Bible in English. Its History and Influence, s. 142.  
322 Daniell, The Bible in English. Its History and Influence, s. 142-144.  
323 William Tyndale byl zatčen v Belgii, pobýval zde v Antverpách v tzv. English house. Angličan Henry Phillips, 
který byl najat někým v Anglii (pravděpodobně nešlo ani o parlament, ani o panovníka), navázal s Tyndalem 
přátelství a později ho zradil a Tyndale byl zatčen. Ani Jindřich, ani Cromwell Tyndaleovi nepomohli. Tyndaleovy 
překlady byly sice v Anglii také zakázány, ale Jindřich měl k dispozici Tyndaleovu práci Poslušnost křesťanského 
člověka (Obedience of a Christian Man), která svým způsobem podporuje a ospravedlňuje královskou moc nad 
církví. Tyndale byl obviněn z kacířství a popraven v roce 1536.  
Daniell, William Tyndale. A Biography, s. 362-64. 
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vydání název „Tyndaleova Bible,“ ale jména mužů, kteří přeložili ty části Písma, kterým se už 

Tyndale nestihl věnovat. Coverdalova Bible byla takto vytvořena již v roce 1535. Kombinace 

překladu Bible Tyndalea a Johna Rogerse je nazvaná Matoušova Bible, neboť Rogers použil 

pseudonym Thomas Matthew (Matthew Bible). 324 

Pro Jindřichovu vládu je nejdůležitější tzv. Velká Bible (Great Bible), tedy oficiální 

překlad Písma do angličtiny, který se měl stát přístupným všem vrstvám. Tato verze Bible, která 

vznikla již v roce 1537, byla na Cromwellův požadavek upravena Milesem Coverdalem  

a vydána jako Velká Bible v angličtině v roce 1539. 325  Na její titulní straně je zobrazen 

panovník, který podává Bibli Cranmerovi po své pravici a Cromwellovi po své levici. Cranmer 

ji dále předává kněžím a Cromwell lidem.326 Titulní strana představuje panovníka jako dárce 

Písma, svrchovanou autoritu, která vládne duchovní i světskou mocí. Panovník předává Bibli 

jak kléru, tak svým rádcům a zástupci církve i světské moci takto šíří Písmo dál. Jak poukazuje 

autor Jindřichovy biografie John Scarisbrick, panovník v roce 1530 svolal několik duchovních, 

aby se vyjádřili k teologickým spisům, které vznikly v zahraničí, včetně Tyndaleových prací  

a překladů. Současně se měl přítomných biskupů dotázat, jestli je jeho zákonnou povinností, 

aby lidem poskytl překlad Písma. I když mu byla dána záporná odpověď, vyjádřil se, že i přesto 

nechá vytvořit pravdivý a věrný překlad Nového zákona do angličtiny.327 Takový překlad 

představoval pro Jindřicha bezpochyby něco jiného než pro evangelíky, kteří považovali 

Tyndaleův překlad za stěžejní. Dokonce po odtržení anglické církve od Říma uznával král 

v mnohém učení katolické církve, proto musel mít v roce 1530 označením „věrný a pravdivý 

překlad Bible“ na mysli takovou práci, jejímž výkladem by se nedalo zpochybnit učení 

katolické církve. Podstatné ovšem je, že Jindřich takovýto dotaz před duchovními vznesl, což 

poukazuje na určitý pocit zodpovědnosti za věřící v anglickém království a zároveň to odkazuje 

na budoucí panovníkovu „roli“ duchovního pastýře. I tento faktor hrál pravděpodobně roli 

v době, kdy Jindřich přistoupil na vytvoření a vydání oficiálního překladu Bible do angličtiny. 

Jednak byl Jindřich pravděpodobně ovlivněn Erasmovými myšlenkami a jednak mu mohla 

lichotit představa, že pro poddané představuje právě takového panovníka, jež je zobrazen  

na titulní straně Velké Bible.  

                                                        

324 Daniell, The Bible in English. Its History and Influence, s. 190-197.  
325 Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church, s. 522-524. 
326 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 238-240.  
327 Scarisbrick, s. 331-332. 
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Ještě za vlády Jindřicha VIII. se stanovilo, aby byly některé články víry nebo Bible čteny 

v angličtině. Dokládá to např. dokument První královská nařízení (First Royal Injunctions),  dle 

kterých mělo být věřícím předčítáno Deset artikulů (Articles of Faith), Deset přikázání  

a modlitbu Páně v angličtině.328 Cromwell v Druhých královských nařízeních mluví o čtení 

deseti přikázání, kréda a modlitby Páně v angličtině s tím, že lidé by měli umět modlitbu Páně 

a krédo odříkat nazpaměť.329 Důraz na to, aby věřící znali důležité modlitby a deset přikázání 

Starého zákona, která představovala současně morální pravidlo, souvisel s novými definicemi 

doktríny a procesem, kterým se anglická církev vyhrazovala vůči římskokatolické církvi. Např. 

uctívání obrazů svatých vedoucí až k jejich zbožňování je evangelíky odmítáno a jejich 

přesvědčení lze podložit jimi vyznávanou nejvyšší autoritou Písma. Již v této době lze 

pozorovat snahu o šíření znalosti Bible v souladu s protestantskými myšlenkami  

a opodstatněním toho, proč se anglická církev vymezila vůči některým způsobům 

římskokatolické církve.  

Cromwell vydal příkaz, aby byla kopie Velké Bible umístěna v každém farním kostele, 

což by každému gramotnému člověku umožnilo do ní nahlédnout.330 Ustanovilo se tak  Druhým 

královským přikázáním Jindřicha VIII. v roce 1538 (The Second Royal Injunctions of Henry 

VIII), které bylo vypracováno Cromwellem. V nařízení Cromwell oslovuje faráře:  

„Do následujících Velikonoc pořídíte do kostela jeden největší svazek Bible331 v angličtině  

a ten samý uložíte na vhodné místo ve vašem kostele tak, aby se k němu mohli farníci pohodlně 

uchýlit a číst si v něm. Cena za knihu má být rozdělena mezi vás, faráře, a farníky.“332 Lidé 

měli být podle Cromwella ve čtení Bible podporování, protože „každý muž si musí osvojit, 

pochopit a následovat [slovo Boží], jestli chce být spasen.“ Bylo úlohou kněžích, aby se věřící 

vyvarovali hádek a sporů o vyložení Písma.333 Nařízení sepsané Cromwellem se týkalo i svátků, 

placení desátků a dalšího odstranění modlářství. Obrazy vystavené v kostelech měly 

                                                        

328 The First Royal Injunctions of Henry VIII, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 272.  
329 The Second Royal Injunctions of Henry VIII, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 276.  
330 Elton, Reform and Reformation England 1509-1558, s. 274-78.  
331 “Item, that you shall provide on this side the feast of Easter next coming, one book of the whole Bible of the 
largest volume, in English, and the same set up in some convenient place within the said church that you have cure 
of…” The Second Royal Injunctions of Henry VIII, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 275.  
Největším svazkem Bible bylo odkazováno na Velkou Bibli (Great Bible). Tisk Velké Bible se totiž setkal ve 
Francii s problémy a tato verze Bible byla vydána až roku 1539. Do té doby největším svazkem Bible v angličtině 
Matthew Bible.  
Bruce, Frederick Fyvie, History of the Bible in English, Oxford: OUP, 1978, s. 65-66. 
332 The Second Royal Injunctions of Henry VIII, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 275. 
333 The Second Royal Injunctions of Henry VIII, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 276. 
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představovat pouze „knihy pro negramotné,“ proto Cromwell v tomto nařízení dále mluví  

o odstranění těch obrazů, které ve věřících vyvolávají zbožňování, zatímco doposud se 

zakazovalo  pouze jejich uctívání. Navíc bylo zakázáno použití svící k osvětlení obrazů jako 

prevence proti modlářství. Svíce měly být umístěny pouze podél kněžiště a při svátosti 

oltářní.334  

 Anglie se v době, kdy bylo farnostem přikázáno, aby vlastnily překlad Bible  

do angličtiny, nedala označit za protestantskou zemi. Doktrína nebyla ještě plně stanovena, ani 

dodržována, i když se Jindřich snažil o unifikaci a jednotu víry ve své zemi (pomocí dokumentů 

a nařízení, které doktrínu anglické církve definovaly jako např. Šest artikulů apod.) Proto se 

mohl právem obávat, že nastane to, před čím sám varuje Cromwell v Královských nařízeních, 

a to jsou hádky a disputace ohledně výkladu Písma. Volná diskuze o tom, co slova Písma 

znamenají a co ne, nevedly k jednotě, ale k rozkolu. Historik David Loades napsal, že Jindřich 

„zřejmě věřil, že dostupnost ,prostého významu’ Božího slova skoncuje s rušivou kontroverzí. 

Velmi brzy bylo jasné, že pravý opak byl pravdou,“ Jindřich měl obavy z toho, že „slovo Boží 

je slyšet v každé hospodě a krčmě, kde se o něm debatuje.335 Jindřichovu obavu potvrzuje i již 

zmíněný případ Anne Askew, která na základě vlastního výkladu Písma zpochybnila učení  

o reálné přítomnosti v eucharistii a transsubstanciaci. Samostatný výklad Bible spojený 

s překladem Písma do národních jazyků nepředstavoval nebezpečí jenom pro katolickou církev, 

ale pro jakoukoliv autoritu, která nebyla dostatečně upevněná a zaštítěná uznávanou  

a respektovanou doktrínou a liturgií.  

Otázka překladu Bible byla znovu otevřena na začátku 40. let, když canterburské 

církevní shromáždění vzneslo návrh týkající se revize Velké Bible kvůli námitkám 

konzervativních biskupů, kteří měli vůči překladu Bible do angličtiny výhrady již na samém 

začátku. Nový překlad měl být vytvořen univerzitami, Velká Bible ovšem nebyla nahrazena až 

do doby vlády Alžběty I. 336  Biskupové v opozici se proti Velké Bibli postavili, odsoudili 

samotný překlad jako klamný a zaujatý a narušující náboženský mír. Konzervativci naklonění 

tradicím katolické církve se pravděpodobně báli diskuze, kterou by přístup Velké Bible všem 

                                                        

334 „[…] no candles, tapers, or images of wax to be set afore any image or picture, but only the light that commonly 
goeth across the church by the rood loft, the light before the Sacrament of the altar, and the light about the 
sepulchre, which for the adorning of the church and divine service you shall suffer to remain.“  
The Second Royal Injunctions of Henry VIII, In: Documents Illustrative of English Church History, s. 278. 
335 Loades, s. 193.  
336 MacCulloch, Thomas Crnamer. A Life, s. 290-291.  
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vrstvám společnosti mohl nadále vyvolat. Panovník v tomto případě dal svolení k zákonu 

navrženému konzervativci a vydanému roku 1543, jímž byl vymezen přístup k Bibli  

v angličtině pouze vyšším vrstvám společnosti. Bibli mohli číst veřejně pouze duchovní. 

Ženám, tovaryšům, zemanům, nádeníkům a dalším nebylo umožněno číst Písmo svaté, a to pod 

podmínkou měsíčního uvěznění. Šlechtičnám bylo povoleno číst Bibli v soukromí. Proto je 

omezení přístupu k Bibli, které vyloučilo převážnou část společnosti, považováno za úspěch 

konzervativců a jejich stoupenců.337  

 Za vlády Eduarda VI. byl kontakt s Biblí v angličtině daleko výraznější. Velká Bible 

v angličtině byla v tomto období znovu vydána dvakrát. Všechny bohoslužby, při kterých se 

zároveň četlo z Písma, měly být vedeny v angličtině; při svátosti přijímání byly čteny epištoly 

a evangelia, během ranních a večerních modliteb byly každý den předčítány pasáže ze Starého 

i Nového zákona z Velké Bible.338 Lidé navíc Písmo znali a „[…] nikdo, kdo si vyslechl kázání, 

nemusel spěchat domů, shánět se po Bibli a potom obracet stránky a složitě hledat odkazy. 

Bible si lidé brali s sebou na kázání. A co více, Bible byla známá, úplně a do detailů […]“339 

Bible se stala běžnou „výbavou“ věřících, samozřejmě ne všichni byli gramotní, ale některé lidi 

vedla nová víra k tomu, aby si osvojili vzdělání. V těchto případech tak existoval alespoň jeden 

člen rodiny, který mohl ostatním pasáže z Bible předčítat. Pokud tuto roli nezastal nikdo 

v rodině, setkali se věřící se čtením Písma v kostele. Cranmerova Kniha společných modliteb 

stavěla z velké části na anglickém překladu Bible, tím spíše se slova Písma dostávala  

do povědomí věřících čím dál více. Unifikace modliteb umožněná díky Knize společných 

modliteb a rozšiřování Bible mezi lidmi představovaly dva velice důležité faktory, které 

„vytvořily“ novou generaci anglických protestantů. Zejména lidé, kteří byli během vlády 

Eduarda dětmi, byli v nové víře vychováni a v následujícím období nechala katolická královna 

Marie I. mnoho z těchto „nových protestantů“ popravit na základě obvinění z kacířství.340  

 Za celé období vlády Eduarda VI., tedy mezi lety 1547–1553, se v Anglii objevilo 

čtyřicet vydání Biblí nebo Nového zákona v angličtině. Ve srovnání s obdobím vlády Jindřicha 

VIII., jak udává David Daniell ve své monografii The Bible in English, bylo mezi lety  

1526–1547 publikováno šedesát čtyři vydání Bible nebo Nového zákona v angličtině. Mezi 

                                                        

337 Haigh, Christopher, English Reformation. Religion, Politics, and Society under the Tudors, Oxford: OUP, 1993, 
s. 161.  
338 Bruce, 81-82.  
339 Daniell, The Bible in English. Its History and Influence, s. 244.  
340 Haigh, s. 190.   



 96 

těmito edicemi se objevoval Tyndaleův Nový zákon, Velká Bible, Coverdalova Bible nebo 

Matthew Bible. „Z ekonomického hlediska to [64 vydání Bible] vypovídá o důvěře tiskařů  

ve velkou poptávku veřejnosti. […] Z náboženského hlediska, toto představuje značnou část 

obyvatel zhruba okolo 1,5 milionu lidí, kteří četli slovo Boží a nespočitatelně víc těch, kteří je 

poslouchali [Písmo] číst.341   

 Již Tyndale zdůrazňoval nutnost, aby lidé Bibli četli a měli k ní přístup. Luther také 

zdůrazňoval význam Písma a vytvořil jeho překlad do němčiny. Anglie by se v tomto období, 

kdy se církev „zbavovala“ doktríny a liturgie katolické církve, nemohla tvářit jako protestantská 

země a přitom nezdůrazňovat význam Bible a nepostarat se o to, aby Boží slovo znaly všechny 

vrstvy a mohly si ho svobodně přečíst. Písmo v rámci reformace představovalo svrchovanou 

autoritu a stejně tak tomu bylo během protestantské reformace uskutečněné během let  

1547–1553. Architekt reformace, jak je často nazýván Thomas Cranmer, vytvořil definici 

doktríny (Čtyřicet dva článků) i formulaci liturgie v souladu s Písmem a veškeré reformy 

uskutečněné za vlády Eduarda měly být (podle evangelíků) v souladu s Biblí – odstraňování 

obrazů, oltářů, odmítnutí očistce, popření transsubstanciace apod. Eduard byl především ve 

spojitosti s významem Písma připodobňován ke starozákonnímu králi Josiášovi, 342  který 

odstranil modlářství a provedl náboženské reformy na základě znovuobjevení Bible. „Přesto, 

že to nebylo viditelné okamžitě, Josiášův úspěch byl klíčovým okamžikem v historii Izraele, 

poháněný snahou o oživení původních slov Písma, které on a ostatní reformátoři poté dali 

národu jako psané právo, na kterém byl založen nový náboženský systém.“343 Bible v angličtině 

za vlády Eduarda představovala základ nového „náboženství,“ kterému dala vznik protestantská 

reformace.  

 

 

 

 

 

                                                        

341 Daniell, The Bible in English. Its History and Influence, s. 245. 
342 Viz kapitola Postavení panovníka v církvi. 
343 Danielll, The Bible in English. Its History and Influence, s. 240.  
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2.5 Kniha společných modliteb  

 Kniha společných modliteb představuje jeden z nejzásadnějších prvků anglikánské 

církve, její historie i současnosti. Knize společných modliteb dala vznik vláda Eduarda VI.  

a jejím autorem byl Thomas Cranmer, jenž se tímto pokusil unifikovat liturgickou  

a modlitební praxi anglikánské církve. V následujícím období se stala sdružujícím faktorem pro 

celou anglikánskou církev a zároveň jejím specifickým rysem. První vydání knihy se objevilo 

v roce 1549 a druhé posléze v roce 1552. Celý název zněl Kniha společných modliteb a správa 

svátostí a jiných obřadů a ceremonií anglické církve (The Booke of the Common Prayer and 

Administration of the Sacramentes, and Other Rites and Ceremonies of the Church After the 

Use of the Church of England. Jednalo se o ucelený „návod“ pro duchovní i laiky, jak má 

liturgie vypadat, neboť, jak bylo řečeno v první pasáži Zákona o jednotě, existovaly v té době 

v anglické církvi různé „typy“ společných modliteb a způsobů slavení liturgie. 344  Kniha 

společných modliteb tak měla nahradit různé liturgické knihy jako misál, breviář, pontifikál  

a další a stala se přístupnou v národním jazyce.345 Obě vydání byla oficiálně představena 

nejdříve prvním a o tři roky později druhým Zákonem o jednotě (The First and Second 

Edwardian Act of Uniformity). 

 Její vytvoření a vydání představuje právě ten stěžejní krok, který v následujících 

obdobích britských dějin pomohl vytvářet národní anglikánskou církev a spolu s tím  

i identitu věřících, kteří jsou hrdí na svébytnost své církve a uvědomují si příslušnost k této 

církvi. I když byla konzervativními biskupy a některými věřícími z počátku nevlídně přijata, 

přečkala Kniha společných modliteb katolickou vládu Marie I. a byla nadále každodenně 

používána za dob Alžběty I. „Poté, co Řehoř XIII. v roce 1570 exkomunikoval a ‚sesadil’ 

královnu Alžbětu, v Anglii se skrývali katoličtí seminaristé a jezuité a hojně navštěvované 

mše[podle latinské liturgie] se organizovaly ve stodolách a některé ve velkých domech  

na severozápadě a jinde. Ale protestantské Knihy společných modliteb byly denně používané 

v každém z více než devíti set farních kostelů v Anglii a Walesu od roku 1549: 39 článků346  

a všechny jejich kopie byly bez jakýchkoliv pochyb protestantské, dokonce kalvinistické: Knihy 

Homilií, ze kterých se předčítalo na každé kazatelně, byly jednoznačně protestantské.“ 347 

                                                        

344 The First Edwardian Act of Uniformity, In.: Documents Illustrative of English Church History, s. 358.  
345 Sykes, Stephen, Booty, John and Knight, Jonathan, The Study of Anglicanism, London: SPCK, 1988, s. 132.  
346  Nařízení vydané za vlády Alžběty I. Bylo upravenou verzí Čtyřicet dva článků sepsaných Thomasem 
Cranmerem ještě za vlády Eduarda VI.  
347 Daniell, David, The Bible in English. Its History and Influence, s. 122-123.  
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Zmíněné dokumenty měly svůj základ nebo vznikly za vlády Jindřicha a Eduarda VI. I když 

tato citace z knihy historika Davida Daniella upozorňuje na jejich protestantský charakter  

a vztahuje se k období vlády Alžběty I.,348 důležité je, že Marii I. se nepodařilo se těchto 

dokumentů a knihy zbavit tak, aby na ně nemohly navázat panovníci a reformátoři 

v následujících obdobích. Denně se používaly i nadále a dopomohly k šíření a zakotvení 

anglikánské liturgie. Reformní charakter neměla Kniha pouze díky svému obsahu a pojímání 

svátosti přijímání nebo pohřbu a modliteb za zemřelé, ale také tím, že stavěla na Tyndaleově 

překladu Bible, čímž evangelíci zároveň potvrzovaly autoritu Písma jako „normy,“ podle které 

lze posuzovat správnost doktríny.  

Jindřich vytvořil základy pro samostatnost anglické církve a z předchozích kapitol, 

které zmiňují některé dokumenty a nařízení vydaná ve 30. a 40. letech, je patrné, že zde 

existovala snaha definovat doktrínu, vymezit se vůči papežství a katolické církvi a přitom 

z velké části zachovat liturgii a tradice této církve. Jindřichovy snahy o formulaci doktríny tak 

byly často problematické, např. když se lidé měli naučit nazpaměť Deset artikulů, jež byly 

ovlivněny luteránstvím, ale v roce 1539 došlo k vydání Šesti artikulů, jež svým charakterem 

posunuly anglickou církev zpět k uznávání hodnot a liturgie římskokatolické církve. Čtení 

Bible se stalo přístupným pro nižší vrstvy, ale následně jim bylo opět odepřeno. Došlo 

k rozpuštění klášterů, boji s modlářstvím, ale ne k významnému pozměnění doktríny. Některé 

reformy tak mohly vyvolat ve věřících zmatek. Vláda evangelíka Somerseta a následně 

Northumberlanda umožňovala započít protestantskou reformaci, která sice během šesti let 

Eduardovy vlády představovala pro věřící radikální změny, ale směrem „dopředu.“ První 

vydání Knihy společných modliteb stavělo na římském ritu a luteránství, kdežto druhé vydání 

je považované za „radikálnější“ a Cranmera při její revizi ovlivnily myšlenky švýcarské 

reformce, Kalvína a Zwingliho. Nejdůležitější je, že z Knihy společných modliteb se lidem 

denně předčítalo a vedly se podle ní ceremonie a rituály jako byla mše, křest, svatba nebo 

                                                        

348 Za vlády královny Marie I. došlo k obnovení římskokatolického ritu, zejména jeho anglickou verzi zvanou 
Sarum Rite, která měla do jisté míry také vliv při vytváření Knihy společných modliteb. Ale za vlády Alžběty I. se 
Kniha společných modliteb opět stala základní liturgickou knihou v Anglii. Došlo k revizi jejího druhého vydání 
z roku 1552 a to spíše k nespokojenosti protestantů, neboť jsou tyto změny vnímány jako vyhovující spíše 
konzervativněji smýšlejícím duchovním a věřícím. V revizi Knihy z roku 1559 tak bylo např. odstraněno tzv. 
„Black Rubric,“ prohlášení následující po pasáži, která se věnovala Večeří Páně a svatému přijímání. Přidáním do 
druhého vydání Knihy z roku 1552 reagoval Cranmer na námitky zejména skotského reformátora Johna Knoxe, 
který nesouhlasil s tím, aby byla eucharistie přijímána vkleče. Tato rubrika či poznámka tak vysvětlovala, že 
klečení při svátosti přijímání žádným způsobem nemá vyjadřovat zbožňování hostie jako krve a těla Kristova, ale 
představuje pouze pokorné a vděčné uznání Kristových skutků a oběti. Dalším revizím pak podlehla Kniha 
společných modliteb v 17. století.  Sykes, Booty and Knight, s. 138.  
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pohřeb. „Nová víra,“ se kterou se lidé v pravidelném kontaktu a představovala náplň jejich 

života vedle rodiny a práce, se tak dostávala do jejich podvědomí a paměti.  

Pro evangelické duchovní a reformně smýšlející představovalo vydání Knihy 

společných modliteb vítaný krok. Zatímco někteří věřící zůstali přesvědčenými katolíky  

a uchytili se poté během vlády Marie, mnozí díky vlivu Knihy společných modliteb a Písma 

v národním jazyce upustili od svého původního náboženského přesvědčení a smýšlení  

a začali vyznávat novou víru. Historik Christopher Haigh uvádí případ pěti věřících, kteří přešli 

k novému náboženství za vlády Eduarda a v následujícím období byli upáleni jako kacíři. Mezi 

zmíněnými věřícími se objevuje případ londýnského obchodníka, který byl konzervativní  

ve svém smýšlení do té doby, než ho jeho služebná přesvědčila, aby si přečetl Bibli i Knihu 

společných modliteb a navštívil kázání.349 Nadto se mnoho lidí, kteří byli v té době dětmi  

a od konce 40. let navštěvovaly bohoslužby, stalo odchovanci nové víry350  jako byl sám 

panovník.  

Kniha společných modliteb představovala svým způsobem „liturgický kalendář“  

a týdenní uspořádání náboženského života věřících. Ranní a večerní modlitby připadaly  

na každý den, středy a pátky byly vymezené pro čtení litanií a svátost přijímání věřící oslavovali 

každou neděli. Každý rok měla být kněžími při bohoslužbách přečtena celá Bible, proto byly  

i její části rozděleny tak, aby věřící vyslechli znění Nového zákona, až na Apokalypsu, každé 

čtyři měsíce, Starý zákon každý rok a Kniha žalmů měla být předčítána každý měsíc.351 Důraz 

na znalost a četní Písma se vztahoval na všechny věřící kvůli tomu, že evangelíci uznávali 

prvenství Písma a pokládali se za ty, kteří správně vykládají slova Písma a řídí podle nich 

liturgii a doktrínu své církve. 

Hlavní změny oproti předchozímu období, které Kniha společných modliteb přinesla, 

se týkaly mše, zároveň také svátosti přijímání. Název pro eucharistii se v Prvním vydání změnil 

na „Večeři Páně a svaté přijímání obecně zvané mše“ (The Supper of the Lord and the Holy 

Communion Commonly Called the Mass). Pozdvihování hostie bylo zakázáno a katolické učení 

o tom, že Kristus byl obětován ve mši, se vůbec neobjevovalo.352 Bohoslužby a mše vedl kněz 

v anglickém jazyce, což představovalo obrat ke komunitě věřících, které se věnovala daleko 

větší pozornost nežli v předchozím období. Tuto myšlenku lze najít u již zmíněné Anne Askew, 

která byla upálena, protože odmítala uznat reálnou přítomnost Krista při eucharistii. Askew 
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zdůrazňovala sounáležitost křesťanské komunity během Velikonoc. Kniha společných 

modliteb, kterou mohli věřící vlastnit spolu s Biblí, umožnila každému, aby pronášel modlitbu 

individuálně v kostele nebo doma, ale zároveň spojovala všechny věřící Anglie v jednu 

komunitu.  

První vydání Knihy společných modliteb nebylo používáno dlouho beze změn.  

Pro konzervativní biskupy, jako byl např. biskup Gardiner, představovala liturgie příliš 

radikální změny a pro reformátory naopak zachovávala až příliš tradiční postoj.353 Změny byly 

provedeny především pod vlivem švýcarské reformace a týkaly se zejména svátosti přijímání. 

Slova doprovázející křižování při eucharistii v první Knize umožňovala dvojí interpretaci, jak 

reálné přítomnosti Krista v eucharistii, tak tzv. true substance, tedy přítomnosti Krista v srdci 

věřících.354  Naproti tomu ve druhé Knize byl kladen důraz na duchovní prožitek věřících  

a připomenutí si Ježíše Krista.355 Jak již bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, ke změně 

došlo také u pohřební liturgie, protože oproti prvnímu vydání se již neobjevovaly žádné 

modlitby za zemřelé, kněz nestál čelem k zemřelému, ale obracel se ke komunitě věřících.356 

Tímto gestem odmítala druhá Kniha spojení světů mezi živými a mrtvými. Radikálnější 

odstranění „zbytků“ římského ritu se dotklo např. i svátosti křtu. Nová liturgie Knihy 

společných modliteb byla zdůrazněna vydáním Čtyřiceti dvou článků, které mimo jiné zásadně 

odmítaly transsubstanciaci, modlitby za zemřelé, existenci očistce a ustanovovaly autoritu 

Písma a panovníka  či ospravedlnění pouhou vírou.357 

Kniha společných modliteb, přijímání pod obojí nebo např. i stoly Páně, 358  které  

od roku 1550 nahrazovaly v kostelech oltáře, kladly oproti předchozí tradiční liturgii důraz  

na komunitu věřících. V Anglii je navíc tato komunita zaštítěná panovníkem, jako nejvyšším 

zástupcem světské i duchovní moci kontrolované pouze Bohem. V době vlády Eduarda 

existovala sounáležitost s protestanty a kalvinisty,  jejichž myšlenky ovlivnily vytváření nové 

doktríny a liturgie, ale spíše než součástí protestantského „světa“ se Anglie stala i díky  

                                                        

353 Williams, s. 45; Solt, s. 52.  
354 Solt, s. 50.  
355 Williams, s. 71.  
356 Duffy, s. 475.  
357 Solt, s. 55. 
358 Jako zdůraznění role komunity může být vnímáno i to, že na začátku 50. let byly pod vlivem švýcarské 
reformace oltáře nahrazeny stoly Páně, v angličtině nazvané Communion Tables, které tak odkazují přímo na 
svátost přijímání (Communion). Protože anglická církev odmítla uznat obětování Krista při každé svátosti 
přijímání, ztratily oltáře význam. Zároveň připomínali poslední večeři Ježíše Krista se svými učedníky. Spolu 
s přijímáním pod obojím způsobem pro všechny věřící s sebou tyto reformy nesly důraz na komunitu.   
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„své vlastní“ církvi svébytnou zemí. Právě Kniha společných modliteb a Tyndaleův překlad 

Písma představuje i v současnosti hlavní „rysy“ anglikánské církve.  

Díky vytvoření doktríny a liturgie je za „architekta anglické reformace“ považován 

právě Thomas Cranmer. Jeho díla nezahrnovala jen ta výše zmíněna, ale byl autorem litanií, 

Katechismu nebo Knihy homilií, která obsahovala dvanáct kázání, která se týkala např. spásy, 

ospravedlnění vírou nebo poslušnosti.359 

Podle historika Diarmaida MacCullocha bylo Crammerovým ideálem založení 

generálního koncilu reformních církví, který by se shodl na jednotné doktríně protestantské 

církve a představoval protiváhu Tridentskému koncilu. 360  Vytvořením Knihy společných 

modliteb a Čtyřiceti dvou článků ale dosáhl spíše opaku, tedy hlavních „atributů“ anglikánské 

církve. I když liturgie a doktrína anglikánské církve prošly změnami, staví na základech 

položených právě v této době.  

 

 

2.5.1 Západní rebelie  

Stejně jako se v reakci na rušení klášterů ve 30. letech rozpoutala Lincolnshirská rebelie 

a Pouť milosrdenství, nespokojenost s reformami zavedenými v prvních dvou letech vlády 

Eduarda VI. a první vydání Knihy společných modliteb vyvolaly bouřlivou reakci v Devonu  

a Cornwallu. Západní rebelie (Western Rebellion), která je také podle toho, že reagovala  

na představení Knihy společných modliteb, nazvána Prayer Book Rebellion, se přerušovaně 

táhla od roku 1547 po dobu dvou let a svým charakterem reagovala převážně na náboženské 

reformy.361  

                                                        

359 MacCulloch, Thomas Cranmer. A Life, s. 373.  
360 MacCulloch, Tudor Church Militant, s. 99.  
361 Opozice se začala formovat už v roce 1547 v Cornwallu. V roce 1547 měly komise, které byly pověřeny, aby 
vytvořily soupis zádušních nadací, na starosti vytvořit přehled inventářů jednotlivých kostelů, což mezi lidmi 
vytvořilo paniku stejně jako v případě Pouti milosrdenství. Protesty se vznesly také zejména proti vládnímu 
úředníkovi, Williamu Bodymu, kterého zabil dav vedený knězem ze St. Keverne. Tento čin se stal protestem proti 
protestantským reformám zavedeným za vlády protektora Somerseta. Fakt, že William Body padl za oběť rebelům, 
povstalce v této „první fázi“ uspokojilo, rozešli se do svých domovů. Nakonec bylo popraveno deset z původních 
dvaceti osmi vůdců povstání, kterých se netýkala milost.  
Fletcher and MacCulloch, s. 50-51, s. 54-55.  
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V roce 1549 se rozbuškou povstání stalo první vydání Knihy společných modliteb, podle 

jejíž liturgie se měli věřící ve stejném roce začít řídit. Hlavním vůdcem cornwallské opozice se 

stal Sir  Humphrey Arundell, mezi další vzbouřence patřili zástupci cornwallské a devonské 

gentry a poddaní. Povstalci byli velice početní a ovládli jihozápadní Anglii. Jejich cílem se stalo 

město Exeter, jehož obyvatelé byli jak římskokatolického vyznání, tak protestanté. Přesto, že 

katolíci uvnitř města plánovali spojit své síly s povstalci a vpustit je do města, převládla 

v Exeteru oddanost panovníkovi a město nechalo zavřené brány a po dobu několika měsíců 

vzdorovalo rebelům. Povstání bylo nakonec potlačeno útokem armád Lorda Russela, Lorda 

Greye a Sira Williama Herberta. Na příkaz protektora Somerseta měli být poddaní zapojení  

do povstání omilostněni, kdežto jeho vůdci posláni do Londýna a potrestáni.362 

Vzbouřenci požadovali zejména obnovení „pořádku“ z dob vlády Jindřicha VIII., což 

nasvědčuje tomu, že tyto oblasti zůstaly celkem konzervativní. Mezi požadavky se objevovala 

obnova Šesti artikulů, které byly zrušeny hned na začátku Eduardovy vlády kvůli jejich 

tradičnímu charakteru, požadavek na sloužení mše v latině, stejně jako denní modlitby a zákaz 

přijímání pod obojím způsobem. Dalšími požadavky se vzbouřenci dostávali do sporu 

s reformami, které, ač nebyly všude dodržovány, byly zavedeny již za vlády Jindřicha. Jednalo 

se o používání svěcené vody, palmových ratolestí o Květné neděli a popela na Popeleční středu, 

obnovení obrazů v kostelech a modlitby za duše v očistci.363 Tyto rituály katolické církve se  

již za doby Jindřicha pokládaly za projev pověrčivosti spojené s papežstvím. Stržení oltářů, 

soch a obrazů, které se plně uskutečnilo za vlády Eduarda, představovalo vítězství královské 

svrchovanosti nad papežskou „přetvářkou,“ což bylo hlavním cílem evangelického 

duchovenstva a zároveň i panovníka od dob osamostatnění anglické církve. 

Fakt, že vzbouřenci odmítali anglický překlad Bible, modlitby a sloužení mše 

v angličtině nebyl založený pouze na náboženském přesvědčení, ale měl také čistě praktický 

důvod. Mnoho Conrwallanů neovládalo angličtinu, ale místním jazykem byla kornština, sami 

toto zmínili ve svých požadavcích z Devonu: „Nebudeme akceptovat nové bohoslužby, […] ale 

budeme mít své ranní modlitby, mše, večerní modlitby a liturgický průvod v latině  

a ne v angličtině, tak jak tomu bylo předtím. My, Cornwallané, (s tím, že jistí z nás neumí 

anglicky) zásadně odmítáme tuto novou angličtinu.“364 

                                                        

362 Fletcher and MacCulloch, s. 50-57.  
363The Demands of the Western Rebels, 1549 In.: Fletcher and MacCulloch, s. 139-140.  
364 The Demands of the Western Rebels, 1549 In.: Fletcher and MacCulloch, s. 140. 
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Nešlo tak o protest pouze proti nové liturgii představené Knihou společných modliteb, 

ale také i o příslušnost ke keltskému „národu“ a vymezení se vůči Angličanům a anglickému 

jazyku. V předchozí verzi požadavků totiž požadovali, aby byla liturgie v jejich vlastním 

jazyce. Kdyby proto závěrečnou verzí těchto článků požadovali liturgii v kornštině, měli by 

pravděpodobně větší šanci nežli obnovení latiny při bohoslužbách a modlitbách.   

 Cranmer napsal vzbouřencům odpověď, ve které odmítl a odsoudil většinu požadavků 

a „snažil se ukázat vzbouřencům, že většina katolických rituálů, na které byli zvyklí, byly spíše 

jako hry a trávení času o Vánocích na rozdíl od nové liturgie, která se zakládala na Písmu: 

‚kněží, kteří mluví nahlas latinsky, prochází se po kostele sem a tam, další říkají jiné modlitby 

v latině a ani jeden nerozumí tomu druhému.‘“365 

 Západní rebelie neměla v této fázi vývoje anglické církve šanci uspět. Přesto, že byl 

Somerset obviňován z mírného přístupu ke vzbouřencům a jejich potrestání, docházelo 

k protestantským reformám z jeho popudu a následně za Northumberlandova vedení, striktní 

odmítnutí jejich požadavků dávalo jasně najevo, že vývoj evangeličtí duchovní a šlechtici 

nehodlali činit žádné kroky zpět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

365 Fletcher and MacCulloch, s. 61.  
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2.6 Postavení panovníka v církvi  

 Královský supremát nad anglickou církví a klérem byl z legislativního hlediska zaštítěn 

parlamentem a vydáním zákonů a nařízení ze 30. let 16. století; jednalo se např.  

o Zákon o anátech (1532), Zákon proti moci papeže (1536), Apelační zákon (1533) nebo Zákon 

o supremaci (1534) konečně ustanovující Jindřichovo prvenství v rámci anglické církve. Vedle 

zákonů vydaných parlamentem si musel Jindřich zajistit také ideologické ospravedlnění svého 

nového postavení. Jednalo se především o odmítnutí papeže jako svrchované hlavy církve  

a ospravedlnění prvenství panovníka jak ve světských, tak duchovních záležitostech.  

Jindřichova svrchovanost se mohla opřít o několik dokumentů, mezi které patřila např. 

práce překladatele Nového zákona do angličtiny Williama Tyndalea Poslušnost křesťanského 

člověka (Obedience of the Christian Man), De Vera Obedientia Stephena Gardinera nebo 

anglický překlad Defensora Pacis Marsilia z Padovy, díla vydaného v roce 1324.366 Všechny 

tyto dokumenty spojuje, že svým způsobem obhajují a poskytují ideologickou podporu 

královské svrchovanosti a panovníkově autoritě v rámci církve. Jindřich si tuto svrchovanou 

pozici musel obhájit, aby se Anglie stala svébytnou zemí, jejíž církev není žádným způsobem 

závislá na papeži. Za Eduarda VI. byla naopak panovníkova svrchovanost nad anglickou církví 

jasně ustanovená už od chvíle jeho narození a potvrzená Eduardovou korunovací, jak je patrno 

z proslovu arcibiskupa Cranmera při této příležitosti: „Vaše veličenstvo je Božím viceregentem 

a Kristovým náměstkem ve Vašem království, kde je, stejně jako u Vašeho předchůdce Josiáše, 

Bůh dobře vyznáván, zbožňování vymýceno, tyranie římského biskupa zapovězená a obrazy 

odstraňované.“367 

Podporou královské moci a její teoretické zdůvodnění nabízela Poslušnost křesťanského 

člověka, jeden z teologických spisů Williama Tyndalea, který dala Jindřichovi údajně Anna 

Boleynová. Není jisté, zdali král tento spis vůbec četl nebo jestli mu byly interpretovány pouze 

některé části; údajně se ale vyjádřil, že by si měl tento spis přečíst každý vládce.368 Poslušnost 

(obedience) zmiňovaná už v názvu spisu je poslušnost v prvé řadě Bohu, ale také panovníkovi, 

kterého Tyndale prezentuje jako Božího vikáře podřízeného pouze Bohu: „Bůh učinil 

krále v každé říši soudcem všeho a nad ním nestojí žádný soudce. Ten, kdo soudí krále, soudí 

                                                        

366 Stout, „Marsilius of Padua and the Henrician Reformation,“ s. 310.  
367  Cox, Edmund John (ed.), Miscellaneous Writing and Letters of Archbishop Cranmer, Archbishop of 
Canterbury, Martyr 1556, Cambridge: CUP, s. 127.  
368 Daniell, William Tyndale. A Biography, s. 242.  
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Boha …  a ten, kdo odporuje králi, odporuje Bohu. Pokud poddaní zhřeší, je to král, kdo je má 

soudit. Pokud se král proviní, je podřízen pouze Božímu soudu, jeho hněvu a pomstě.“369 

Tyndale sice podobnými výroky poskytuje potřebné argumenty pro královu svrchovanost,  

ale v jeho očích je panovník z morálního a duchovního hlediska povinný jednat v souladu 

s Božím právem a zpovídá se pouze Bohu.370 Tyndale proto nevyzíval k žádným vzpourám 

proti monarchovi, ale v případě, že panovník jedná proti Boží vůli, má podle Tyndalea lid právo 

panovníka neuposlechnout a dokonce ho na jeho chyby upozornit. 371  To bylo ovšem 

problematické, neboť kdo mohl panovníkovi dokázat, že nejedná v souladu s Božím právem 

nebo co proti tomu mohl učinit? „Nesnáz je v tom, že panovník nebude jednat podle Božího 

zákona a  nic se s tím nedá dělat – jde o těžkost spojenou s principem nevzdorovat autoritě 

(non-resistence).“372 Pravděpodobně i z toho důvodu, aby nebylo Jindřichovi vzdorováno, 

nechal Cromwell v případě překladu Defensora Pacis vynechat pasáž o potrestání 

nespravedlivého vládce.373 

Stěžejní byla pro Tyndalea i v tomto spise autorita Bible, což navazuje na Erasmův 

princip ad fontes. Písmo mělo být lidem dáno k dispozici v překladu do národního jazyka, 

protože dobrý vládce je duchovně a morálně vázán k tomu, aby jednal v souladu s Božím 

právem, tedy se slovem Božím – Písmem.374 To, na čem může stavět anglická reformace,375 je 

nejen vydání Velké Bible v angličtině, jejíž titulní strana zobrazuje Jindřicha jako „dárce“ 

Písma a také na protipapežském nádechu celého spisu. Tyndale totiž v Písmu nevidí podklad 

                                                        

369 Eppley, Daniel, Defending Royal Supremacy and Discerning God’s Will in Tudor England. Abingdon: Ashgate 
Publishing Group, 2008, s. 20.  
370Eppley, s. 2. Daniell, William Tyndale. A Biography, s. 242.  
371 Eppley, s. 22.  
372 Daniell, William Tyndale. A Biography, s. 242.  
373 Stout, s. 312.  
374 Daniell, William Tyndale. A Biography, s. 242.  
375   V kontextu reformace v Anglii je tento spis důležitý, protože na jednu stranu podporuje královskou 
svrchovanost, na druhou ovšem, jak tvrdí Daniel Eppley, Tyndale zdůrazňuje poslušnost Bohu před králem a tím 
se přibližuje argumentu Thomase Mora a biskupa Fishera jako hlavních odpůrců anglické reformace. 
       More nesouhlasil s oddělením anglické církve od Říma, stejně jako biskup Fisher, který napsal několik spisů 
proti Jindřichově rozvodu. Podle Mora byl zákon o supremátu a zákon o nástupnictví v rozporu se zákony církve 
a Božími zákony, odmítl tedy složit přísahu nové hlavě anglické církve. More trval na tom, že zůstal 
panovníkovým poddaným, ale „nemusel změnit své přesvědčení a přizpůsobit ho koncilu jedné říše proti 
generálnímu koncilu celého křesťanstva.“ More považoval rozhodnutí anglického parlamentu a Jindřicha za 
jednání proti Božímu právu. Pokud samostatnost anglické církve neuznal všeobecný koncil, neexistovala pro Mora 
žádná jiná autorita, která by mohla jeho přesvědčení změnit.  
Eppley, s. 22; Tampierová, s. 106, 116; Bernard, The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the 
English Church, s. 144-148.  
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papežské moci. 376  V souladu s Tyndalem by ovšem nebylo to, že Jindřich přístup k Bibli  

ve 40. letech následně omezil. Bible v angličtině se stala součástí každodenní liturgie plně  

až za vlády Eduarda.  

Paradoxní je, že tento spis byl v Anglii zakázán a odsouzen jako kacířský i díky tomu, 

že sympatizoval a odkazoval na luteránskou doktrínu,377 stejně jako byly zakázány i jeho další 

díla a překlady. Protože Tyndale ale zmiňuje autoritu monarchy a vládce jako „Božího 

náměstka,“ představovala tato myšlenka přesně to, co Jindřich potřeboval slyšet. Tyndaleovým 

záměrem zde ale nebylo primárně propagovat královský supremát, ale spíše připomenou 

povinnosti křesťanů, zdůraznit svrchovanost Boha a Písma.  

Gardinerův spis De Vera Obedientia Oratio je na rozdíl od Poslušnosti křesťanského 

člověka propagandou královského supremátu. Gardiner byl biskup, který se „smířil s novým 

uspořádáním.“378 Myšlením zůstával konzervativcem, který se sice přizpůsobil „nové církvi“ 

dle Jindřichovy vůle, ale za Eduardovy vlády byl uvězněn a za Marie I. získal úřad lorda 

kancléře a plánoval opětovné přidružení Anglie ke katolické církvi. 379  I když Gardiner 

podporuje ve svém spise královský supremát nad církví, stejně jako Tyndale podřizuje 

královskou moc Boží vůli. Křesťané musí být poslušni nejen Bohu, ale také těm, „které Bůh 

vyvolil, aby jim poslušni … a to je především a v první řadě král.“380 Gardiner hledal argumenty 

pro vyloučení papežského primátu v Anglii někdy v Bibli a jindy se je snažil podložit 

odkazováním na historii země.381 Za vlády Eduarda VI. ale Gardiner nesouhlasil s tím, aby se 

ve jménu mladého krále a rozhodnutím parlamentu činila rozhodnutí a přijímaly zákony, které 

by pozměňovaly doktrínu anglické církve. Reagoval totiž na prohlášení zákona, který 

autorizoval King’s Book, za neplatný.382 Stejně tak byla za Eduarda VI. zrušena i platnost Šesti 

artikulů.  

 Podporu „caesaropapismu“ hledali Jindřichovi současníci také ve středověkém spisu 

Marsilia z Padovy. Jedním ze jeho hlavních argumentů bylo, že klérus neměl žádnou soudní 

pravomoc v duchovních otázkách na tomto světě, pokud jim to nebylo zákonodárcem nebo 

                                                        

376 Daniell, William Tyndale. A Biography, s. 225.  
377 Daniell, William Tyndale. A Biography, s. 224. 
378 Eppley, s. 32.  
379 Eppley, s. 32.  
380 Eppley, s. 34.  
381 Eppley, s. 35.  
382 Eppley, s. 40.  
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státem umožněno.383 Marsiliusovo dílo odmítalo papežskou svrchovanost a také názor, že by 

„římský biskup zvaný papež … neměl mít žádnou soudní pravomoc … nad žádným světským 

vládcem nebo parlamentem … pokud mu taková soudní pravomoc nebude poskytnuta [místním] 

zákonodárcem.“384 V rámci státu mohla existovat pouze jedna svrchovaná autorita, což vedle 

panovníka už neposkytovalo prostor pro papeže.  

Pro zachování míru a jednoty měl podle Marsilia existovat silný centralizovaný stát 

v čele s jedním panovníkem, jehož autorita bude odvozena od lidu, protože zákonodárce 

reprezentuje vůli lidu. Důležité pro anglickou církev je zdůrazňování unie mezi státem  

a církví. Podle Marsilia si byli všichni duchovní rovni, protože odvozovali svou moc od Krista. 

Papež tedy nebyl výše postavený než ostatní biskupové, na což anglická reformace navázala 

v tom, že na papeže odkazovala pouze jako na římského biskupa a na základě rovnosti kléru 

mohlo být Jindřichovo manželství s Kateřinou prohlášeno za neplatné.385 Ideologický základ 

pro zrušení klášterů a toho, že desátek náležel místo papeži nyní koruně, mohl Cromwell také 

podpořit tímto spisem. Podle Marsilia měla totiž církev vyznávat chudobu, proto navrhoval 

zabavení majetku církve světskou mocí. Zákonem o anátech neboli poplatcích z obročí z roku 

1532 a převedení dalších plateb koruně spolu se zrušením klášterů  představovalo zároveň 

zpřetrhání ekonomických vazeb s Římem.386 

Ve všech zmíněných dokumentech bylo možno nalézt argumenty pro podporu 

královské supremace, která byla zároveň uzákoněna parlamentem. Všechny spisy mají 

společné, že odmítají papežskou moc nad světskými vládci a v mnoha případech odmítají 

jurisdikci římského biskupa. Dílo Marsilia z Padovy, i když se jednalo o středověký spis, 

v mnoha svých argumentech anglické reformaci za Jindřicha vyhovoval a poskytl teoretickou 

základnu pro panovníkovu světskou i duchovní moc. Poslušnost křesťanského člověka sice 

zmiňovala světské vládce a jejich autoritu, pro Tyndalea přesto hlavní autoritou zůstávala slova 

Písma a Bůh, který stojí nade všemi, i nad panovníkem. Poslední ze tří zmíněných děl, spis  

De Vera Obedientia biskupa Gardinera, byl jako jediný napsaný za účelem propagovat 

královskou moc. Je ale potřeba v Gardinerově případě přihlédnout i k „oportunismu“ tohoto 

biskupa, který zůstal ve svém přesvědčení konzervativcem a za vlády Marie I. byl jedním z těch, 

kteří usilovali o opětovné připojení anglické církvek římskokatolické. V De Vera Obedientia 
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zpochybňoval Gardiner papežskou autoritu nad Anglií, aby polichotil Jindřichovi, ale s největší 

pravděpodobností ne ze svého přesvědčení. 

Jindřich si své postavení v církvi náležitě uvědomoval, svědčí o tom i panovníkova 

odpověď biskupu Tunstallovi, který tvrdil, že panovníkovi náleží světská moc, ale ne moc nad 

církví a klérem. Jindřich tak byl pravděpodobně rozhodnutý prosadit a nárokovat svůj supremát 

nad anglickou církví a klérem již okolo roku 1530/31 (jeho manželství s Kateřinou bylo 

prohlášeno za neplatné v květnu 1533), když se v dopise Tunstallovi vyjářil: „Nejsme hlavou 

církve, pokud církví myslíte mystické tělo [Kristovo]. To jistě ne. Bylo by rouháním toto tvrdit, 

protože Kristus je jedinou hlavou [církve]. … tak musíme mluvit o církvi jako jednotné, jejíž 

hlavou je Kristus a o církvi Anglie, jejíž hlavou jsme my; a když říkáme, že jsme hlavou této 

církve, myslíme, že jsme hlavou anglického duchovenstva.“ 387  Jindřich tímto potvrdil jak 

Tyndalea, tak Gardinera v tom, že monarcha se zpovídá pouze Bohu, ne však papeži či jinému 

duchovnímu. Jindřich tak začal budování královského supremátu, který předal svému synovi, 

a budování „příslušnosti“ k anglické církvi a panovníkovi nejen jako světského vládce 

poddaných, ale i jako jejich „duchovního pastýře.“ Jindřichova a Eduardova doba tak díky 

vytvoření a upevňování královského prvenství v církvi představovala začátek vytváření 

příslušnosti k svébytnému národu, jehož dominantním znakem se stala samostatná církev v čele 

s anglickým monarchou. 

Svrchovanost anglického krále, která spolu s vytvářením obrazu spravedlivého 

panovníka, jenž bojoval proti „výmyslům“ katolické církve a zbožňování a vládne v souladu se 

slovy Písma, bylo hlavním rysem reformace. Takového panovníka měli poddaní a věřící 

respektovat, proto se tato reprezentace krále odrazila i ve výtvarném umění. Zmínila jsem už 

např. titulní stranu Velké Bible v angličtině, která zobrazovala panovníka jako dárce Písma 

disponující světskou i duchovní mocí nad svým dominiem. Jindřichův boj proti papeži, jeho 

prvenství v anglické církvi a pokračování královské svrchovanosti v osobnosti Eduarda VI. je 

ztvárněno na obraze od neznámého autora, na kterém leží Jindřich VIII. na smrtelném loži  

a ukazuje prstem na svého syna a nástupce Eduarda VI. sedícího na trůně. Jedná se o alegorii 

reformace v Anglii – u nohou mladého krále Eduarda leží poražený papež, jehož tiára nese 

nápis modloslužba (idolatry) a „pověrčivost“ (superstition). Na růžové albě, kterou má papež 

na sobě, stojí nápis „Každý člověk je jako tráva“ (All Fleshe is grasse) (Izaiáš 40:6). Ve Starém 

zákoně je dále řečeno: „Usychá tráva, kvítí uvadá/ slovo našeho Boha však věky přetrvá.“  

Tento verš vyjadřuje, že lidský život je pomíjivý, oproti tomu existuje ale Písmo, autorita, která 
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bude zachována pro další a další generace. Proto na obraze nad hlavou papeže, který leží 

v mdlobách, leží otevřená kniha s nápisem „Slovo našeho Pána přetrvá věčně“ (The worde  

of the lorde endvreth for ever). Tyto nápisy jsou v angličtině, čímž se zároveň odkazovalo na 

překlad Písma do angličtiny. Vedle ležícího papeže jsou zobrazeni dva klečící mniši nebo bratři, 

kteří tahají za řetěz, jež je uprostřed spojen tabulkou s nápisem „papež,“ čímž jsou jednoznačně 

označeni jako jeho služebníci, což byl jeden z důvodů, proč bylo mnišství v Anglii za vlády 

Jindřicha vymýceno. Varování před zbožňováním se objevuje v pravém rohu obrazu nad 

duchovními a rádci nového krále, kde je v okně zobrazena scéna strhávání soch a obrazů – 

symbolů zbožňování spojených s katolickou církví. Tento obraz představuje Eduarda VI. jako 

Jindřichova nástupce, ale také legitimní převzetí moci anglických králů nad církví. Obraz 

představuje odmítnutí papeže jako autority církve a reformy, které byly provedeny za vlády 

Jindřicha a na které mohla navázat vláda Eduarda.   

 Eduard VI. představoval ve své době krále Josiáše, stejně jako jeho otec byl Coverdalem 

připodobňován k Mojžíšovi nebo jinými teology ke králi Davidovi. Josiáš, judský král, se podle 

Bible „stal králem v osmi letech.“ (Královská 22) Spojitost s tímto biblickým králem  

a Eduardem VI. ale nestaví na tom, že oba králové začali vládnout jako chlapci, ale především 

v souvislosti se šířením Písma a reforem, které jsou s vládou Eduarda VI. spojeny, protože 

právě vláda Eduarda VI., i když byla církevní politika řízena především protektorem 

Somersetem a později Warwickem, představuje prosazení protestantské reformace v Anglii.  

 V Knize královské se o králi Josiáši píše dále toto: „Dále písař Šafan králi ohlásil: 

,Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu,‘a začal z ní králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy 

zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi […] ,Jděte se za mě, za lid a za celé 

Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane 

velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co je v ní 

o nás psáno.“(Královská 22:9-13) Král Josiáš ale především skoncoval s modlářstvím 

prostřednictvím zavedených reforem: „Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili  

na střešní terase… Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem… Josiáš roztříštil 

posvátné sloupy, zprorážel Ašeřiny kůly… Josiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, 

hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě.“ 

(Královská 23:12-24)   

 I když byl Eduardovi při nástupu na trůn pouze devět let, biskupové a duchovní uznali 

Eduarda jako svrchovanou hlavu a nemohli tak namítat, že jeho supremát je během jeho 
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nezletilosti neplatný, jak se o to pokoušel biskup Gardiner.388 Autorita a moc panovníka nad 

episkopátem zůstala stejná jako za Jindřicha, takže světská i duchovní jurisdikce pocházela  

od krále. Biskupové byli vysvěcení arcibiskupem příslušné diecéze, ale vybraní panovníkem. 

Stejně tak jako v případě Jindřicha, byla i Eduardovi ponechána pravomoc rozhodovat v rámci 

anglických církevních sporů.389 Článek 36. z formulace doktríny zvané Čtyřicet dva článků se 

týká správy církve a definuje anglického panovníka jako „svrchovanou hlavu anglické církve 

hned po Kristu.“390 

 Stejný postoj jako před ním Tyndale v Poslušnosti křesťanského člověka zaujal  

i Cranmer ve svém kázání o poslušnosti (Homily of Obedience), ve kterém vyjadřuje 

přesvědčení, že autorita panovníka musí být respektována, a to i v případě, že je panovník 

špatným vládcem. Když panovník činí něco v rozporu s Božím právem, mají lidé respektovat 

Boha před králem. Cranmer ale v takovém případě nevyzívá k rebeliím a odporu vůči 

panovníkovi: „nesmíme v žádném případě [takovému panovníku] odolávat násilím nebo proti 

panovníkovi povstat, pobuřovat, organizovat rebelie nebo pozdvižení se zbraněmi v rukou nebo 

jinak … V tomto případě musíme trpělivě snášet všechny špatnosti a újmy.“391  

 Královský supremát byl zaštítěn jak legislativou, tak ideově. Podporovali  

a propagovali ho rádci a duchovní v panovníkově blízkosti jako byl Cromwell, který se podílel 

na zákonech a nařízeních definujících panovníkův supremát, nebo Cranmer, který už brzy  

po nastoupení do svého úřadu vyjádřil radost z toho, že se Anglie oddělila od Říma a ve svých 

kázáních se v té době zaměřil na falešnost papežského úřadu a kanonického práva katolické 

církve.392 Jindřich si své postavení v rámci církve vydobyl a Eduard na něj bez větších změn 

navázal.  
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Závěr  

Přesto, že nelze popřít, že hlavní reformy, jimiž si anglikánská církev vymezila 

protestantskou doktrínu a liturgii, se uskutečnily až za vlády Eduarda VI., tzv. Henrician 

Reformation přinesla nezbytné základy ke svébytnosti této církve. Jindřichova usilovná snaha 

o anulaci sňatku s Kateřinou Aragonskou se stala osobní záležitostí anglického panovníka a 

současně politickou příčinou, proč k reformaci vůbec došlo. Je těžké říci, zdali by rozkol 

s Římem nastal, pokud by Jindřich neusiloval o svůj rozvod. Někdy během čtyřleté snahy, 

pokud počítáme zahájená jednání o králově rozvodu rokem 1539 a ne 1537, kdy se měl Jindřich 

údajně otázkou rozvodu začít zaobírat, došlo pravděpodobně k obratu v králově myšlení. Touha 

po legitimním mužském potomkovi se musela přerodit v myšlenku suverénního státu a jeho 

samostatné církve. Jindřich VIII. se v dopise biskupu Tunstallovi z počátku 30. let 16. století 

již celkem přesvědčeně vyjadřuje o královské svrchovanosti nad církví i duchovními. Tento 

fakt dokazuje, že panovník již v této době buď sympatizoval s názory rodící se evangelické 

frakce, že by měl spis Colllectanea  satis copisa převést do formy politického činu a prosadit 

královskou svrchovanost nad církví, nebo se snažil vymyslet alternativní řešení, jak dosáhnout 

rozvodu s Kateřinou a upnul se k myšlence prvenství anglického krále i v církvi. Z jistého 

hlediska lze i v Jindřichově „honbě“ za legitimním dědicem anglického trůnu spatřovat jeden 

z důležitých výsledků anglické reformace, neboť právě vláda Eduarda VI. umožnila 

uskutečnění protestantské reformace, jež poskytla anglikánské církvi důležité základy 

přetrvávající v jejím učení dodnes. Některé faktory reformačního myšlení, učení Erasma či 

historické argumenty mluvící pro nezávislost anglické církve, které lze pozorovat např. v první 

kapitole Velké listiny svobod z roku 1215, dávaly Jindřichovy za pravdu ne v otázce rozvodu, 

ale v boji o očištění církve, její nezávislosti a odmítnutí papežské jurisdikce a autority.  

 Postavení anglického panovníka se Jindřichovým krokem a vydáním Zákona  

o supremaci z roku 1534 definitivně změnilo a svým způsobem také povýšilo význam Anglie, 

která se sice jako protestanská země dostala do izolace, ale sama si stanovila právo formulovat 

církevní doktrínu. Anglická reformace byla ovlivněna luteránstvím, kalvinismem, 

erasmiánstvím a také se v mnohém shodla s Viklefovými myšlenkami, nedá se o ní ale říci, že 

by byla součástí evropské reformace, i když o to arcibiskup Thomas Cranmer po určitou dobu 

pravděpodobně usiloval. Reformy, které byly uskutečněny v následujících obdobích, spojovaly 

vědomí příslušnosti věřících nejen ke svému státu, ale i jeho panovníkovi a církvi. Navazování 

na reformy z Jindřichovy doby nebo na druhou stranu vymezování se vůči nim je také prvkem 

anglické reformace a součástí její soudobé propagandy. Jindřich vytvořil anglickým 
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panovníkům do budoucna svrchované postavení a Eduard se stal prvním anglickým 

panovníkem, který se s legitimní svrchovanou mocí již narodil a byly do něj ze strany 

evangelíků vkládány velké naděje. 

 Jindřichovu reformaci lze charakterizovat jako období nestálé a plné změn, neboť se 

definice nového učení nevyvíjela jedním směrem. Cílem této reformace, kterého se ale Jindřich 

držel celou dobu, bylo odstranit z povědomí věřících i duchovních uznávání papežské 

svrchovanosti, což se také odráželo v soudobé propagandě, ať se jednalo o vydaná nařízení 

nebo výtvarné umění. Zejména alegorie na anglickou reformaci vyjadřují základní myšlenku, 

že římskokatolická církev v čele s papežem hlásala učení nepodložené Písmem  

a byla spojována s přívlastky jako modloslužba, pověrčivost, pokrytectví nebo chamtivost. Tyto 

názory se objevovaly za vlády Jindřicha VIII. přesto, že panovník zachovával v učení 

anglikánské církve tradice církve římskokatolické. Hlavními znaky Jindřichovy reformace se 

stala definice doktríny, jejíž vývoj se během 30. a 40. let značně měnil. Hlavní důraz historikové 

kladou zejména na rozdíl mezi Deseti artikuly (The Ten Articles) z roku 1536  

a o tři roky později vydanou formulaci učení anglikánské církve zvanou Šest artikulů (The Six 

Articles). Zatímco Deset artikulů ve větší míře zklamalo konzervativní biskupy zejména kvůli 

uznání pouze tří svátostí nebo ospravedlnění vírou, u druhého dokumentu tomu bylo právě 

naopak. Především pokud se jedná o učení o transsubstanciaci a otázku dodržování celibátu, 

Jindřich samotný tyto otázky definoval ve shodě s učením římskokatolické církve, vymezil se 

ale alespoň názvu transsubstanciace. Jindřich byl zbožný a vychovaný v katolické víře, díky 

základům, které poskytla jeho reformace, umožnil pravděpodobně ne úmyslně protestantskou 

výchovu svému synovi, za jehož vlády mohlo dojít k plnému uskutečnění protestantské 

reformace. V této práci jsem několikrát zmínila, že reformy, které se snažily odstranit 

především papežský primát, vytvořily základy, na kterých následující vláda mohla stavět. 

Oproti vývoji za vlády Jindřicha by se dalo následující období označit za vývojově jednotné. 

Vydání Knihy společných modliteb odráží radikalizaci Eduardovy reformace, která od 

uskutečňování luteránsky vedených reforem přešla k těm ovlivněným kalvinismem. 

Neuskutečnil se ale žádný zásadní krok zpět, který by svědčil o nerozhodnosti reformátorů a 

uskutečňované náboženské reformace. U předchozího období můžeme pozorovat panovníkovu 

nejistotu na příkladech již zmiňovaných formulací doktríny nebo na stažení oficiálního 

překladu Bible do angličtiny, který Jindřich nechal vydat.  

 Další souvislost jak s přístupem reformace a humanismu, tak existencí jisté tradice 

v anglosaském prostředí lze vypozorovat právě u překladů Bible do angličtiny. Nejedná pouze 

o překlad následovníků Jana Viklefa, ale také úplné počátky christianizace Anglie  
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a anglosaský překlad Bible. I na jeho tradici se dalo v době anglické reformace navázat a to 

hned z několika důvodů. Jednak překlad do národního jazyka šířil víru mezi daleko širší okruh 

věřících a ti mohli církevnímu učení správně porozumět, jednak byl anglosaský překlad Bible 

spojován s počátky křesťanství – tedy náboženství ještě „nepošpiněného“ a v neposlední řadě 

v této době nebylo napojení Anglie na římskokatolickou církev tak úzké, protože postavení 

králů hrálo stále zásadní roli. Pro Eduardovu reformaci bylo čtení Bible daleko důležitější, nežli 

za Jindřichovy vlády. Souvisely s ní jednotlivé změny v rámci doktríny a liturgie, jako např. 

konečné uznání pouze dvou svátostí, jednoznačné odmítnutí existence očistce či opodstatnění 

strhávání obrazů a soch, aby nesloužily jako modly. Evangelíci Písmu přikládali svrchovanou 

autoritu, podle které uskutečňovali své reformy, využívali její pasáže ke svým kázáním 

v angličtině a především v souladu s Biblí vytvořil Thomas Cranmer Knihu společných 

modliteb. Ač byla tato kniha v budoucnosti několikrát zrevidována, stala se sjednocujícím 

prvkem a neodmyslitelným znakem anglikánské církve. Zpřístupnění překladu Bible do 

angličtiny má opět svůj základ v době vlády Jindřicha VIII. I když byly překlady Williama 

Tyndale zakázané, došlo právě v souvislosti s debatou o kacířských spisech k tomu, že Jindřich 

VIII. začal uvažovat o oficiálním překladu Bible. Jistě v té době neměl na mysli Tyndaleovu 

práci, ale vhodný překlad, jež by byl v souladu s učením římskokatolické církve. Jindřich 

nechal oficiální překlad Bible do angličtiny vytvořit a dát dispozici všem věřícím a přesto, že 

ho několik let poté pod vlivem konzervativních biskupů stáhnul, anglické Bible na některých 

místech, zejména v Londýně, dokonce zůstaly přítomné v kostelech. Jindřichova vláda sice 

vydání oficiálního anglického překladu Písma dosáhla, zalekla se ale jeho volného výkladu a 

s tím souvisejícím rozporem s oficiálně stanovenou doktrínou. Během následující vlády ale 

došlo k reformám, které podle jejich tvůrců, byly v souladu s Božím zákonem, a proto pro ně 

zpřístupnění Bible každému věřícímu nepředstavovalo potenciální nebezpečí, ale vítanou 

situaci, dokonce něco vyžadovaného a očekávaného. Písmo v angličtině se stalo znakem 

anglikánské církve, jejím nástrojem a určující autoritou.  

Jednou z otázek anglické reformace zůstává důvod rozpuštění klášterů. Někteří 

historikové tvrdí, že důvodem této reformy byl finanční zisk a konfiskace majetku klášterů, jiní, 

že se jednalo o součást náboženské reformace. Zrušením těchto církevních institucí Anglie 

nějaký majetek získala, na druhou stranu se připravila o pravidelné příjmy z církevních domů, 

jejich dobročinnost či některé dluhy koruně. S velkou pravděpodobností se mohlo jednat o 

několik příčin vedoucích k této reformě. Vliv sehrálo historické opodstatnění reformy 

duchovenstva v rámci anglického církevního prostředí a současně kritika Erasmova či 

Lutherova, jež mohla být blízká jak samotnému panovníkovi, tak evangelickým biskupům. 
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Zpochybnění otázky existence mnišských řádů jako takových přinesl už anglický reformátor 

Jan Viklef v 16. století. Mnišství, život podle řehole, skládání slibů či vykoupení dobrými 

skutky zavrhl Martin Luther nebo Erasmus Rotterdamský. Zejména Zákon o rozpuštění 

menších klášterů uvádí jako důvod k jejich zrušení prostopášnost, bohatství a chamtivost 

klášterů, což bylo kritizováno po dlouhou dobu před nástupem evropské reformace. Anglie 

navíc jistou reformu, kdy ke zrušení několika církevních domů došlo, uskutečnila pod vedením 

Thomase Wolseyho již v prvních dvou desetiletích 16. století. Velice důležitým faktorem za 

vlády Jindřicha VIII. bylo očistit anglickou církev od napojení na papežství a římskokatolickou 

církev, které kláštery představovaly. Sám Jindřich byl zbožný a původně určený k církevní 

kariéře, myšlenka mnišství mu ale pravděpodobně blízká nebyla, uskutečnění této reformy se 

pro něj stalo o to jednodušší. Vezmeme-li v potaz, že nakonec došlo ke zrušení církevních řádů 

a klášterů obecně, nejen těch, které představovaly přímý odpor proti královské supremaci, lze 

na tento krok pohlížet jako na počátek vytváření národní církve. Došlo tím k vymýcení přímého  

i potenciálního odporu a tato reforma je opět součástí jedné pozorovatelné linie v Jindřichově 

církevní politice – odstranění vlivu papežství v Anglii a upevnění královské supremace. Navíc 

lze pozorovat paralelu a pokračování konkrétně této reformy ve zrušení zádušních nadací 

uskutečněné za Eduardovy vlády. Tento krok byl odůvodněn jak snahou o vymýcení 

pověrčivosti a papežského učení, co se týkalo přístupu k modlitbám za zemřelé a existenci 

očistce jakožto předmětů kritiky protestantské reformace. Jindřich položil počátky národní 

církve, která svými reformami zčásti vymýtila potenciální nebezpečí a odpor a v této linii 

odstraňování papežského učení a vlivu pokračovaly i reformy v následujícím období. 

Tato práce představuje pouze sondu do vývoje anglikánské církve za vlády Jindřicha 

VIII. a Eduarda VI. Snažila jsem se postřehnout a porovnat některé významné události  

a reformy v jejím vývoji, ale nelze v ní hledat kompletní přehled jejího vývoje mezi lety  

1534 –1553. Ač se tato oblast bádání může pyšnit velkým zájmem zejména britských historiků, 

několik otázek zůstává i nadále nezodpovězených, jako např. úloha Jindřicha VIII. a Thomase 

Cromwella v utváření církve, pád Thomase Cromwella a jednoznačná odpověď na 

problematiku zrušení klášterů a důvodů této reformy. Toto období britské historie nabízí mnoho 

možností pro další práce a výzkumy týkajících se např. budování národní církve  

a vytvářející se anglikánské identity či problematiku toho, do jaké míry by se dalo  

na anglickou reformaci pohlížet jako na součást evropské reformace a do jaké míry ji lze 

pokládat za suverénní a svébytnou od svého počátku.  
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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.) 
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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.) 
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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.)  
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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.) 
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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.)  
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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.) 
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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.) 
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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.) 

 


