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Izvleček
Tema Henrika VIII. Angleškega v dramatiki
Magistrsko delo obravnava temo Henrika VIII. Angleškega v dramatiki. Najprej
prikaže resnična dejstva o vladavini Henrika VIII. (umestitev v prostor in čas,
osebnost Henrika VIII., problem nasledstva in prelom z Rimom, Anne Boleyn,
spremembe na cerkvenem področju, glavne politične osebnosti v času Henrika
VIII., zunanja politika) ter razvoj in značilnosti zgodovinske drame. V
nadaljevanju obravnava štiri drame: William Shakespeare, Henrik VIII.; Maxwell
Anderson, Aninih tisoč dni; Robert Bolt, Človek za vse čase; Claire Luckham,
Zapeljevanje Anne Boleyn. Pri tem je med drugim pomembno, kateri dogodki in
katere osebe so vzeti iz zgodovine, kaj je v dramskih delih izmišljenega, v
kolikšni meri so se posamezni avtorji držali kronološkega zaporedja dogodkov,
kako so posamezni avtorji interpretirali zgodovinske dogodke in kako so prikazali
značaj zgodovinskih oseb. Končni del magistrske naloge je namenjen primerjavi
vseh štirih obravnavanih dram med seboj glede na vsebinske poudarke, osebe in
slog dramskih del ter upoštevanje zgodovinskih dejstev. Naloga primerja način
obdelave nekaterih dogodkov in oseb, ki se pojavijo v več dramah.
Ključne besede: Henrik VIII., Shakespeare, Anderson, Bolt, Luckham
Abstract
The subject of Henry VIII of England in drama
Undergraduate thesis treats the subject of Henry VIII of England in drama. First it
shows real facts about government of Henry VIII (installation in time and place,
personality of Henry VIII, the problem of succession and break with Rome, Anne
Boleyn, changes in church area, main political figures in the time of Henry VIII,
foreign policy), development and characteristics of historical drama. In
continuation it treats four plays: William Shakespeare, Henry VIII; Maxwell
Anderson, Anne of the thousand days; Robert Bolt, A Man for All Seasons; Claire
Luckham, The seduction of Anne Boleyn. In this undergraduate thesis is
discussion about questions: which events and which persons are historical, what is
made up in this dramatic works, how much individual authors followed
chronological order of historical events, how individual authors interpreted
historical events and how individual authors presented character of historical
persons. Final part of this undergraduate thesis is dedicated compare of all four
treated plays each other according to substantive focus, persons, style of dramatic
works and consideration of historical facts. Undergraduate thesis also compare
tooling of some events and persons, which appear in more plays.
Key words: Henry VIII, Shakespeare, Anderson, Bolt, Luckham
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1. UVOD
V magistrski nalogi bomo obravnavali štiri drame na temo Henrika VIII.
Angleškega v dramatiki: William Shakespeare, Henrik VIII.; Maxwell Anderson,
Aninih tisoč dni (Anne of the thousand days); Robert Bolt, Človek za vse čase in
Claire Luckham, Zapeljevanje Anne Boleyn (The seduction of Anne Boleyn).
Najprej bomo obravnavali življenje in vladavino Henrika VIII. ter razvoj in
značilnosti zgodovinske drame, v nadaljevanju pa vsebino vsake posamezne
drame ter njeno povezavo z zgodovino. Pri tem bomo pozorni na to, na čem je pri
obdelavi teme Henrika VIII. posamezen avtor naredil poudarek, na kakšen način
je temo obravnaval, katera zgodovinska dejstva je spremenil in kje je ostal zvest
zgodovinskim dejstvom. Na koncu naloge bomo primerjali še posamezna dramska
besedila med seboj in bili pozorni na podobnosti in razlike pri vsebinskih
poudarkih, načinu obdelave teme in zvestobi zgodovinskim dejstvom.
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2. VLADAVINA HENRIKA VIII. (1509–1547)
2. 1. UMESTITEV V PROSTOR IN ČAS
Z Rihardom II. je izumrla glavna veja dinastije Plantagenetov. To je
izkoristil njegov bratranec in naslednik Henrik IV. ter začel vladarsko dinastijo
Lancastrov. Notranja dinastična navzkrižja med angleškim plemstvom so
izbruhnila v vojni dveh vrtnic, ki je potekala med leti 1455 in 1485. V njej sta se
bojevali rodbini Lancaster in York, ki sta bili obe v sorodstvu s Plantageneti.
Uspešnejši je bil Lancastrov dedič, Henrik VII. (1485–1509), in sicer v končni
bitki pri Bosworthu (1485). Naslednje leto se je poročil z Elizabeto, ki je bila
hčerka vladarja iz nasprotne stranke, Edvarda IV. Yorškega. S Henrikom VII. se
je začela dinastija Tudorjev, ki je vladala v Angliji do leta 1603. V času vladanja
Tudorjev so se položili dobri temelji za kraljevo veljavo in državne strukture. Iz
Tudorske dinastije so se za Henrikom VII. zvrstili še Henrik VIII. (1509–1547),
Edvard VI. (1547–1553), Marija Tudor (1553–1558) in Elizabeta I. (1558–1603).
Obdobje Henrika VIII. (1509–1547) zaznamuje reformacija, za njen
začetek pa bi lahko imeli 31. oktober 1517, ko je saški menih Martin Luther
razglasil v Wittembergu slovitih 95 tez. Leta 1521 je v Wormsu sledilo njegovo
izobčenje. Reformacija se je nato razširila po Nemčiji tudi po zaslugi
organizacijskih sposobnosti nekaterih Luthrovih sodelavcev (Andreasa Carlstadta
in Filipa Melanchtona) in podpore kmetov, ki so se postavili na čelo državnih
Cerkva. V tem je prenovitvena gorečnost zajela vso Evropo, v kateri so od Švice
do Anglije, od Nizozemske do skandinavskih dežel nastajale nove verske sekte in
se pojavljale nove reformatorske osebnosti, ki se niso zmeraj strinjale z
luteranskimi nauki. Reformacija je v času Henrika VIII. zajela tudi Anglijo.
Neposredni vzrok angleške shizme je bila pobuda vladarja, ki se je ločil od Rima
zaradi zavrnitve papeža Klementa VII., da bi razglasil za neveljaven njegov zakon
s Katarino Aragonsko, v resnici so bili pa začetki razkola precej bolj oddaljeni
(dolgotrajne vojne, ki so jih bíli angleški kralji, da bi omejili pravice papeštva v
lastni deželi, želja, da bi zasegli cerkvene posesti itd.). Z doktrinarnega vidika je
reformacija Henrika VIII. ohranila katoliško dogmo neokrnjeno. O tem priča Šest
členov iz leta 1539. Šele pozneje, v času njegovega naslednika Edvarda VI., se je
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Anglija zasukala h kalvinističnim rešitvam. V času Marije Tudor je nato sledila
katoliška restavracija, v času Elizabete I. se je pa Anglija vrnila v anglikanstvo.
V času Henrika VIII. so na Škotskem vladali Stuarti, v Franciji Valoisi, v
Španiji in Svetem rimskem cesarstvu pa Habsburžani. Naslednja razpredelnica
prikazuje vladarje Škotske, Francije, Španije in Svetega rimskega cesarstva ter
papežev v času vladanja Henrika VIII.
Škotska

Jakob IV. (1488–1513), Jakob V. (1513–1542), Marija Stuart
(1542–1567)

Francija

Ludvik XII. (1498–1515), Franc I. (1515–1547)

Španija

Karel I. (nemški cesar Karel V.) (1516–1556)

Sveto rimsko

Maksimilijan I. (1493–1519), Karel V. (1519–1556)

cesarstvo
papeži

Julij II. (1503–1513), Leon X. (1513–1522), Hadrijan VI.
(1522–1523), Klemen VII. (1523–1534), Pavel III. (1534–1550)
V času Henrika VIII. so potekala kolonialna osvajanja Španije. Cortés si je

pridobil pomoč sosednjih plemen, ki so bila pod azteško oblastjo, in leta 1521
razdejal mesto Tenochtitlan. Francisco Pizaro je leta 1532 pristal v Peruju, da bi
podjarmil Inke, kjer je že divjala državljanska vojna. Inki so se kmalu vdali in leta
1533 je bilo njihovo kraljestvo v španskih rokah. Španski kralj je po propadu
Inkov in Aztekov priključil njihova ozemlja svojemu kraljestvu. Leta 1535 je
Azteško kraljestvo postalo podkraljestvo Nova Španija. Pozneje si je priključilo še
dele Kalifornije, Arizono in Novo Mehiko. Ozemlja Inkov so postala
podkraljestvo Peru. V tem času je nastajal tudi portugalski kolonialni imperij.
Leta 1530 je bila ustanovljena prva portugalska kolonija v Braziliji, kamor so leta
1534 pripeljali prve afriške sužnje.
Leta 1519 je bil Karel V. izvoljen za cesarja Svetega rimskega cesarstva,
ki je bil od leta 1516 že kralj Španije. Čakala ga je težka naloga. V nadnacionalni
tvorbi, kakršna je bila Sveto rimsko cesarstvo, je s težavo obvladoval države,
kakor sta bili Francija in Anglija, ki so se napotile v smer odločnega
gospodarskega in kulturnega razvoja. Sveto rimsko cesarstvo in Francija pod
vodstvom Franca I. sta bili v vojni skoraj ves čas Karlovega vladanja. Karlu, ki je
bil pobožen katolik, ni bilo širjenje protestantizma prav nič všeč. Da bi zgladil
7

razlike z luteranci, je sklical dve skupščini, vendar neuspešno. Leta 1546 je
popeljal vojsko proti njihovi Schmalkaldenski zvezi in jih leta 1547 porazil.
Vseeno je moral pozneje pristati na njihove zahteve. Habsburžani so bili uspešni v
Italiji, ki so na koncu prevladali nad Francozi. Leta 1525 je Hasburžanom uspelo
doseči pomembno zmago pred Pavio, v kateri so zajeli francoskega vladarja. Ta je
bil pozneje prisiljen sprejeti sporazum v Madridu. Cesarju je odstopil Burgundijo
in se odpovedal zahtevam do Milana in Neaplja. Ko se je Franc I. vrnil na
svobodo, je preklical sporazum in ustanovil cognaško zvezo (pridružili so se ji
papež Klement VII. Medičejski, Beneška republika, Francesco II. Sforza in
Anglija). Aliansa ni bila kos cesarski vojski, ki je prodrla v Italijo in dosegla Rim
(1527), ki je bil malo manj kot leto izpostavljen ropanju. Papež je z Barcelonskim
sporazumom priznal Karla V. za kralja Italije in ga v Bologni okronal za cesarja,
francoski vladar se je pa z mirom v Cambraiju odpovedal vladanju nad
italijanskimi posestmi. Novi spopadi so sledili vse do crépyskega miru leta 1544.
Takrat so bila Habsburžanom spet priznana italijanska gospostva, francoskemu
monarhu pa so ostala osvojena ozemlja v Savoji in Piemontu.
V času Henrika VIII. so po Evropi delovali renesančni umetniki. V
začetku 16. stoletja so v Firencah delovali Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio in
Michelangelo Buonarotti. Buonarotti je npr. naslikal freske za obok Sikstinske
kapele, ki je bila končana v letu 1512. V čas Henrika VIII. sodijo tudi književniki,
kot so Nicolo Machiavelli, Ludovico Ariosto, Francois Rabelais, Thomas More in
Erazem Rotterdamski. Za čas Henrika VIII. je v Angliji značilno renesančno
stavbarstvo. Pomembna angleška renesančna zgradba je kraljevska palača
Nonsuch, ki jo je ukazal sezidati Henrik VIII. Pred njo sta nastali drugi dve
pomembni stavbi: Sutton Place (začet okrog leta 1525) in palača Hampton Court.
Slednja je bila začeta v letu 1514 na željo kardinala Wolseyja, čigar osebni propad
je hkrati z verskimi dogodki, ki so zaznamovali 16. stoletje, pripeljal stavbo v
roke Henriku VIII. Ta je palačo razširil z vrsto posegov, ki so se razširili v leto
1540. (povzeto po Enciklopedija za vedoželjne 213, 220–222, 468–474; Človek in
čas 17, 116–118, 171, 184, 186, 188, 202)
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2. 2. HENRIK VIII. KOT OSEBNOST
Henrik VIII. v angleški zgodovini zavzema pomembno vlogo, saj se je v
njegovem času zgodil prelom Anglije z Rimom. Tega sicer ne gre pripisovati
samo Henrikovi želji po ločitvi, ampak tudi takratnim razmeram v Angliji. Med
pomembnejše cerkvene spremembe v tem obdobju sodi zapiranje samostanov in
razprodajanje njihove posesti, da je lahko plačal vojne in druge podvige. Med leti
1536 in 1540 je Henrik VIII. zaprl 800 samostanov, iz njih izgnal 10 000 menihov
in nun, samostansko zemljo pa razprodal ali podaril, s čimer je hotel oslabiti moč
Rima v Angliji in priti do denarja. Med njegovim vladanjem je Anglija učvrstila
nadzor nad Walesom in Irsko, zgradila veliko ladjevje in načrtovala različne
kolonizatorske in trgovske podvige. Henrik VIII. se je močno razlikoval od
svojega predhodnika. Doba Henrika VII. je bila doba miroljubne vlade in čas, ko
se je v Angliji pripetilo le malo pomembnih dogodkov. Henrik VII. je v času
svojega vladanja prepovedal zasebne vojske in usmrtil vsakega plemiča, ki se mu
je upiral. V tem času se je Anglija okrepila. Zadnja leta Henrika VII. so bila
obdobje reakcije, ko si je kralj prizadeval zagotoviti lojalnost svojih baronov in
čim več finančnih sredstev za njegovo kraljestvo. Doba Henrika VIII. je v
nasprotju z dobo njegovega predhodnika doba velikih sprememb na področju
notranje politike. Henrik VIII. ni bil vedno privrženec protestantizma. Napisal je
celo knjigo proti Luthru. Papež ga je počastil z naslovom Fidei Defensor (Branilec
vere).
Henrik VIII. naj bi bil ob prihodu na oblast »lep mladenič atletske rasti,
zelo zaverovan v svojo vnanjost, zelo ponosen na zatrdilo beneškega poslanika, da
ima lepše oblikovane meče kakor Franc I., izvrsten strelec z lokom, mojster v
igranju tenisa in velik jahač, ki je na lovu upehal po deset konj v enem dnevu.
Ljubil je lepo slovstvo, saj si je bil hranil duha z bogoslovnimi knjigami in
romani; zlagal je pesmi, uglasboval svoje lastne himne in »božansko« igral na
lutnjo.« (Maurois 193–194) Henrik VIII. je znal latinsko, francosko in italijansko.
V začetnem delu svoje vladavine se je 15 let predajal prijetnemu življenju
renesančnega vladarja, vladanje pa prepuščal Thomasu Wolseyju. V času Henrika
VIII. so se v Angliji gradile renesančne palače, povezan je bil pa tudi s humanisti.
V London je povabil Coleta in ga imenoval za dvornega pridigarja, Thomasa
9

Mora pritegnil med dvorjane in ga nato povišal, Erazma pa preprosil, da je sprejel
stolico v Cambridgeu. (povzeto po Feiling 20; Williams 13; Maurois 192, 194,
199; Človek in čas 171; Enciklopedija za vedoželjne 210–211; Trevelyan 365)
2. 3. PROBLEM NASLEDSTVA IN PRELOM Z RIMOM
Henrik VIII. je prestol zasedel leta 1509, ko je bil star osemnajst let.
Kmalu po svojem nastopu se je oženil s Katarino Aragonsko, ki je bila vdova
njegovega brata Arturja in hči španskega kralja Ferdinanda. Ženitev naj bi bila
zgolj politična, saj je za Anglijo, ki je bila takrat sila druga vrste, pomenila
sorodstvena zveza s Španijo čast in varnost hkrati. Po Arturjevi prezgodnji smrti
je veliki svét želel ohraniti Katarino za kraljico in naprosil Henrika, naj jo vzame
za ženo. Ker je neko mesto v tretji Mojzesovi knjigi prepovedovalo zakone med
svaki in svakinjami, je bilo treba »izposlovati papeško bulo (leta 1503.) in
dokazati, da je bil Katarinin prvi zakon nedolžen« (Maurois 194). Pomemben
vzrok poznejše ločitve in preloma z Rimom je bil problem nasledstva. Henrikova
žena je po številnih splavih rodila hčer Marijo leta 1516, njeno zdravstveno stanje
pa ni več dopuščalo upanja, da bi lahko imela še kaj otrok. Da bi Henrik VIII.
dobil sina, je bilo pomembno zato, da bi se Anglija izognila novi državljanski
vojni, kakršna je bila vojna dveh rož. Edina ženska, ki je po osvojitvi Anglije
resnično vladala, je bila Matilda, a naj bi vladala slabo. Henrik VIII. si je vroče
želel sina in je začel ugibati, ali je bila papeževa odveza veljavna. Katarina je bila
teta cesarja Karla V. Henrik VIII. je upal, da se bo Karel V. poročil z Marijo in ko
si je španski kralj v nasprotju s svojimi obljubami izbral za ženo portugalsko
infantko, je angleški kralj menil, da mu nima več za kaj prizanašati.
Henrik VIII. je bil zaljubljen v Anne Boleyn. Če se je hotel z njo poročiti,
da bi mu rodila zakonitega dediča, se je moral najprej ločiti od Katarine
Aragonske, zato je pa bilo potrebno v Rimu prositi za razveljavljenje svojega
zakona. Do takrat je bil papež ustrežljiv, ko je šlo za vladarje, v skrajnem primeru
pa je imel verjeten razlog za razveljavljenje (ravno tistega, ki so ga pred tem
spravili s poti, da bi omogočili poroko med Henrikom VIII. in Katarino). Wolsey
je dobil nalogo, naj se pogaja s papeškim dvorom, vendar je pa takoj naletel na
odpor, ki ga je povzročala volja Karla V. Ta kot gospodar nad Rimom ni hotel
10

dovoliti žrtvovanja svoje tete Katarine in sestrične Marije. Papež je nedavno prej
dovolil ločitev škotski kraljici in Henrikovi sestri Margareti kljub temu, da so bila
opravičila v tistem primeru precej manj tehtna. Njegovi predniki so razvezovali
vladarje, kot npr. francoskega kralja Ludvika XII., in pri tem lahko navedli kot
razlog za ločitev samo državne interese. Henriku papež ni mogel ustreči, ker je bil
po oplenitvi Rima v rokah Katarininega nečaka Karla V. Klement sam je bil
italijanski knez, zato si ni mogel privoščiti, da bi se zameril človeku, ki je bil de
facto gospodar Italije. Papež naj bi rad ustregel Henriku, ki je kot legata poslal v
Anglijo kardinala Campeggia, da bi skupaj z Wolseyjem presodil zadevo.
Katarina se je v Rimu pritožila in dosegla obljubo papeža, da zadevo predloži
svojemu lastnemu sodišču. Henrik VIII. se je tokrat razjezil in tako so Wolseyja
obtožili zaradi veleizdaje.
Wolseyja je nasledil Thomas More, pomembno vlogo je pa prevzel tudi
duhovnik Thomas Cranmer. Ta je menil, da ni treba hoditi s svojo pravdo v Rim,
saj naj bi bilo dovolj, če dobi od nekaterih uglednih bogoslovcev gotovost o
ničnosti svojega prvega zakona ter tako potem z mirno vestjo in brez nevarnosti
vzame nase odgovornost in se znova oženi. Kralj je dal Cranmerja povabiti k
očetu Anne Boleyn ter »jel po Cranmerjevem navodilu vpraševati vseučilišča za
svét.« (Maurois 197) Nekaj groženj in nekaj laskanja je na oxfordskem in
cambridgeskem vseučilišču obrodilo željeni uspeh. Pariška univerza je izrekla
ugodno sodbo, ker je sovražila Karla V. Vseučilišča severne Italije so nato krenila
za Sorbono. Kralj je lahko parlamentu kmalu predložil mnenje osmih učenih
družb, ki so vse potrjevale, da je bil zakon z vdovo umrlega brata neveljaven in da
tudi papež sam ni imel pravice podeliti dispenz. Pred začetkom leta 1532 si je
Henrik že prizadeval zrušiti Cerkev, a še ni resneje razmišljal o ločitvi od Rima.
Veliko vlogo v angleški Cerkvi je kralju priznala duhovščina že leta 1531 (»the
threat of praemunire«), vendar pa še vedno ni bilo govora o zanikanju papeške
oblasti. V začetku tridesetih let je pomembno vlogo v politiki dobil Cromwell, ki
je bil sprva tesni Wolseyjev služabnik, kasneje pa je postal eden izmed angleških
politikov, ki so bili najbolj zaslužni za prelom z Rimom. Leta 1532 je obrnil
parlament proti papežu in prisilil angleško duhovščino, da je sprejela kraljevo
kontrolo nad vso zakonodajo. V aprilu 1533 je bil v parlamentu sprejet Act
Restaining Appeals to Rome. Ta statut je razglasil angleško nacionalno
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suverenost. Angleška Cerkev je prekinila stik z Rimom, Henrik je pa dobil v
Angliji popolno oblast.
Henrik VIII. je čutil, da dežela sovražno gleda na morebitno ločitev,
vendar je pa Anne pričakovala otroka, ki je bil zaželeni dedič, in se je moral zato
roditi v zakonu. Cranmer je bil imenovan za canterburyjskega škofa, kot takšen pa
je kralja januarja 1533 skrivaj poročil. Ob veliki noči je bila ženitev razglašena,
Anne kronana, Henrik pa je bil izobčen iz Cerkve. Anne Boleyn pri ljudstvu ni
bila priljubljena. »Ljubica, ki postane žena v škodo druge, si le malokdaj pridobi
spoštovanje; Ana pa je bila povrh še lahkoživka, ki zares ni mogla pričakovati, da
bo ljudstvo to tako naravno sodbo njej na ljubo predrugačilo.« (Trevelyan 379)
Celo v Londonu so bile simpatije preprostega ljudstva na strani Katarine in njene
hčere Marije. Vsem podložnikom so naložili prisego in tako je postal zločin, če
nisi priznaval zakona med Henrikom in Anne ter nisi zatajil rimskega škofa.
Henrik je vztrajal, da morajo njegovo odločitev glede zakona in Cerkve, ki so bili
potrjeni v parlamentu, podpreti vsi njegovi podaniki. Vodilne osebnosti so v
Angliji začele prisegati konec marca 1534. Prva sta jo odklonila Thomas More in
nadškof Fisher, čeprav si je ravno njune podpore Henrik najbolj želel. John
Houghton in Richard Reynolds sta bila zaradi odklonitve prisege obglavljena v
Tiburnu 4. maja 1535. Šest tednov pozneje je bil na zaslišanje priveden kot
izdajalec John Fisher in bil 22. junija usmrčen. Po njegovi smrti je bil na
zaslišanje priveden še More, ki je bil pripravljen vztrajati pri svojih stališčih do
smrti, kljub temu, da njegova žena ni razumela njegove odločitve in je prisego
sprejela celo njegova najljubša hči Meg Roper. Na njegovem zaslišanju je lažno
pričal Richard Rich.
Drugi zakon se je končal z usmrtitvijo Anne Boleyn, ki je namesto
pričakovanega dediča rodila hčer Elizabeto in pozneje mrtvorojenega sina. Nekaj
dni po Anini smrti se je Henrik VIII. poročil z Jane Seymour, Cranmer pa je na
podlagi nekih zaupnih izjav pokojne kraljice razglasil drugi zakon za neveljaven.
Elizabeta je s tem tako, kakor pred njo že Marija, postala nezakonska hči. Jane
Seymour je rodila sina (kasnejši kralj Edvard VI.) 12. oktobra 1537, krščen pa je
bil naslednjo nedeljo. Jane Seymour je umrla dvanajst dni pozneje. Henrik se je
nato poročil z Anne of Cleves, s katero ni bil zadovoljen. 9. julija 1540 se je ločil
od nje, pri tem pa sta sodelovala dva nadškofa, šestnajst škofov in 139 drugih
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predstavnikov učene duhovščine. Vse potrebno je bilo pripravljeno v enem tednu.
Sledila je poroka s Catherine Howard, in sicer na isti dan kot je bil usmrčen
Cromwell. Tako kakor pred tem Anne Boleyn je bila tudi ona obtožena prešuštva
in bila prav tako usmrčena. Usmrtitev je potekala 13. februarja 1542. Po slabi
izkušnji s Catherine Howard se je sprva zdelo, da bo ostal vdovec, vendar je
osemnajst mesecev po njeni usmrtitvi poleti 1543 presenetil s svojim šestim
zakonom. Henrikova šesta žena, Catherine Parr, je pred tem pokopala že dva
moža: prvega v letu 1529 in drugega v marcu 1534. Henrik je bil takrat osamljen
in bolan, Catherine pa bi bila idealna mačeha njegovim otrokom, saj je to vlogo
že imela pri otrokih svojega drugega moža. Bila je tudi dovolj mlada, da bi lahko
Henriku dala novega otroka. Svojega moža je preživela. (povzeto po Maurois
193–194, 196–198, 200, 202–203; Trevelyan 377–379; Williams 132–134, 135–
136, 162–163, 171, 196, 211, 231–232)
2. 4. ANNE BOLEYN
Starša Anne Boleyn sta bila sir Thomas Boleyn in njegova žena Elizabeth
(roj. Howards). Rodili so se jima trije otroci: leta 1503 Mary, leta 1505 George in
leta 1507 Anne. Anini sestri Mary je bilo omogočeno, da si je pridobivala
izkušnje na tujih dvorih. Najprej je preživela nekaj mesecev v Bruslju pod
okriljem Margarete Avstrijske, potem pa je leta 1514 kot enajstletno dekle postala
družica Mary Tudor, ko se je ta v Franciji poročila z Ludvikom XII. Po kraljevi
smrti je ostala v palači z novo francosko kraljico. Thomas Boleyn je postal
Henrikov ambasador v Franciji in uredil, da se je takrat dvanajstletna Anne
pridružila sestri. Tam se je Anne učila o plesu, vljudnem pogovoru, visoki modi in
bontonu. Mary se je pozneje poročila z Williamom Careyem in postala kraljeva
ljubica. Anne je ostala v Parizu, dokler ni bila leta 1522 poklicana domov in se
preselila na angleški dvor, kjer je imel njen oče službo zakladnika. Vzgoja v
Franciji naj bi na Anne pustila pečat, saj naj bi bila videti bolj francoska kot
angleška. Zveza med Henrikom in Mary je pomagala njenemu očetu, da se je
družbeno povzpel. Thomas je bil častihlepen in je bil pripravljen žrtvovati vsako
izmed svojih hčera, če bi si s tem od pridobil kraljevo naklonjenost. Henrik je
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obupal nad tem, da bi mu Katarina dala sina. O ločitvi je razmišljal še preden je
spoznal Anne, saj si je želel zakonitega dediča.
Eden izmed resnejših snubcev Anne Boleyn je bil Henry Percy. Anne bi se
verjetno z veseljem poročila z njim, a je bil že zaročen z lady Mary Talbot,
najmlajšo hčerko grofa Shrewburyjskega. Ko je Wolseyja zaprosil za razdor te
zveze, je bil oštet zaradi nespametnosti, in ker je vztrajal, je kardinal poslal po
grofa, ki je svojega sina odpeljal nazaj na sever države. Potem je Anne Wolseyja
zasovražila. Henrik se je zaljubil v Anne Boleyn nekje med koncem leta 1525 in
sredino leta 1526. Ona je zavrnila vlogo priležnice, ki jo je prejšnja štiri leta imela
njena starejša sestra Mary, pred njo pa Elizabeth Blount.
Nekaj časa je v Angliji dejansko vladal Wolsey, Henrik pa ni kazal
velikega interesa za vladne posle. Vendar pa je vprašanje njegovega zakona s
Katarino postalo osrednje politično vprašanje Anglije. Henrik je moral zaradi
Anine nosečnosti in prizadevanja, da bi dobil zakonitega moškega potomca, hitro
ukrepati. To je vodilo najprej v skrivno poroko v januarju 1533 in nato javno
razglasitev poroke ter prelom z Rimom.
V času Anine nosečnosti leta 1533 je Henrik nehal sestajati s koncilom v
Greenwichu, da bi rešil Anne skrbi glede javnih zadev. Od astrologov je dobil
zagotovilo, da se mu bo rodil sin in je bil šokiran, ko se mu je 7. septembra rodila
hči. Tri dni pozneje je bila krščena za Elizabeto po njeni babici. Krstil jo je njen
boter nadškof Cranmer. Henrik na krstu ni bil prisoten. Javnega praznovanja
skorajda ni bilo, dogodek pa je bil opisan kot »hladen in neprijeten za dvor in
mesto« (Williams 131). Henrika je po Katarininih mnogih splavih in mrtvorojenih
otrocih tolažilo dejstvo, da njegova hči živi in predvideval je, da je zgolj vprašanje
časa, kdaj bo dobila brata.
Aprila 1534 je Anne rekla Henriku, da je zopet noseča, a se je to kasneje
pokazalo za neresnično. Po božiču istega leta je Henrik s Cromwellom in
Cranmerjem razpravljal o možnostih, da bi se znebil Anne, ne da bi se mu bilo
potrebno vrniti h Katarini. Leti 1534 in 1535 sta bili tudi v znamenju potrjevanja
prisege, ki jo je odklonilo več pomembnih osebnosti. Znana je predvsem
odklonitev iz strani Thomasa Mora in škofa Fisherja, ki sta se uprla in nista hotela
zatajiti svoje katoliške vere, zaradi česar sta bila obglavljena. Henrik je začel
ljubezensko razmerje z Madge Shelton, kar je Anne razjezilo, zato je začela
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skupaj s svojo svakinjo lady Rochford spetkariti proti njej. Anne je nato drugič
zanosila, v tem času pa se je Henrik zaljubil v Jane Seymour in tako kmalu
pozabil na Madge Shelton. Ko je v začetku januarja Henrik izvedel za Katarinino
smrt, je bil tako navdušen, da je pripravil bogato slavje. Sredi januarja 1536 je
Henrik VIII. med jahanjem doživel hudo nesrečo, po kateri je bil dve uri brez
zavesti in zdelo se je, da je njegovo življenje ogroženo. Ko je Norfolk to sporočil
Anne, je bila tako šokirana, da je splavila petnajst tednov star zarodek, ki je bil
videti kot deček. Anne je vedela, da po tem ne bo dobila nove priložnosti.
Zanimivo je, da se je to zgodilo na isti dan, ko je bila pokopana Katarina
Aragonska. Anne se je Henriku trudila pojasniti, da je bila prestrašena zaradi
njegovega padca. Henrika to ni pomirilo in pozneje naj bi celo dejal, da ga je
Anne zapeljala s čarovnijo. Kmalu je bila Anne obtožena nezvestobe s petimi
moškimi. Prvi naj bi imel razmerje z njo Henry Norris v Whitehallu jeseni 1533
(pet tednov pred Elizabetinim rojstvom), na božič istega leta William Bereton v
Hampton Courtu, aprila 1534 Mark Smeaton, naslednji mesec Sir Francis Weston
v Whitehallu in 5. novembra 1535 še njen brat Rochford. Od petih ljubimcev je
samo Smeaton po mučenju priznal obtožbe, ostali so jih odločno zanikali. Kralj je
bil prepričan, da držijo obtožbe o Anini nezvestobi glede vseh petih moških ter da
je bil njun zakon tako kot pred tem zakon s Katarino neveljaven, Anne pa se je
odločno branila. V času sojenja Anne Boleyn so bili štirje moški, s katerimi naj bi
bila nezvesta Henriku, že obsojeni. Njenemu procesu je nato sledil še proces
njenemu bratu Rochfordu. V Westminster Hallu je Norfolk Anne izrekel smrtno
kazen. Usmrčena je bila 19. maja 1536. To je bila prva javna usmrtitev angleške
kraljice, spremljali so pa jo Audley, Norfolk, Suffolk, Richmond, Cromwell in
drugi člani koncila ter londonski župan, nekaj svetnikov in nekaj državljanov.
Kljub temu da je imela le pet dni časa za pripravo na smrt, je pristopila k usmrtitvi
pokončno, da bi dokazala svojo nedolžnost. Anina tragedija in upor njegovih
bratov sta pospešila Percyjevo smrt, do katere je prišlo leto pozneje. (povzeto po
Maurois 200; Williams 100, 103–106, 131–132, 138–145; Warnicke 232)
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2. 5. SPREMEMBE NA CERKVENEM PODROČJU
Do preloma z Rimom ni prišlo samo zaradi Henrikove želje po ločitvi od
Katarine, ampak je to tudi odraz takratnih družbenih razmer v Angliji.
Spoštovanje do kraljeve oblasti je bilo v tistem času zelo veliko. V tudorski dobi
si niti katoliki niti protestanti niso upali izzvati kraljevske oblasti, kakor so jo
katoliki in protestanti takrat izzivali v Franciji in na Škotskem in kakor so jo
kasneje puritanci v sami Angliji. Angleški nacionalizem, ki je zorel že od
plantagenetskih časov dalje, je v tudorski dobi dorasel. Angleži so že dolgo časa
težko prenašali tujo sodno oblast. Papeštvo je nastopalo zdaj kot zaveznik Španije,
zdaj kot zaveznik Francije. V dvajsetih letih 16. stoletja se je bil papež po
vojaških uspehih Karla V. prisiljen podrejati volji novega gospodarja Italije.
Henrik ni mogel prenesti misli, da bi bile angleške koristi zaradi papeža odvisne
od volje cesarja, v svoji jezi zaradi te osebne težave je pa prišel do sklepa, da se
mora Anglija, če hoče postati zares neodvisna, otresti cerkvene sodne oblasti, ki je
bila v rokah njenih tujih tekmecev in sovražnikov. Takšno mnenje so mnogi
Angleži imeli že dosti prej. Povprečni Anglež je bil proti papeževemu vmešavanju
v angleške zadeve, spričo tega, kar so prinesli novi časi, pa se je ta odpor še
povečal. Ljudstvo je tako Henrika podpiralo pri njegovi odločitvi, da bo to
vprašanje rešil enkrat za vselej. Pod vplivom nacionalizma se Anglija ni več
hotela sprijazniti s tem, da bi ji vladala verska oblast z oddaljenim sedežem in da
bi o vprašanjih, ki se tičejo Anglije, odločala italijanska, španska, cesarska ali
francoska merila in koristi. Politika, ki si je prizadevala doseči ločitev, pri ljudstvu
ni bila priljubljena, pač pa je terjala zaželeni prelom z Rimom. Pomemben je bil
tudi porast posvetnih izobražencev, saj so si mnogi izmed njih želeli angleškega
molitvenika in angleškega Svetega pisma.
Predigra k Henrikovem prelomu s papežem je bila nemška reformacija pod
vodstvom Luthra, ki je negativno vplivala na ugled Rima kot središča verske
avtoritete. Leta 1527 so sveto mesto oplenile vojske Karla V., ki je bil nemški
cesar in španski kralj. »Nemški krivoverci in španski katoličani so drug z drugim
tekmovali pri plenjenju cerkva, posiljevanju redovnic in obleganju papeža in
kardinalov v Angelskem gradu. [...] Če je imela Anglija kdaj priložnost, da se
otrese papeške oblasti – kar ji je olajšalo tedanje evropsko javno mnenje – potem
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je bilo to za časa rodu, ki je zrasel po Lutrovem uporu in po plenitvi Rima.«
(Trevelyan 375) Že kmalu po tem, ko so bili v Wittembergu proglašeni Luthrovi
nauki, so že imeli v Angliji močan vpliv, čeprav sta jih Cerkev in država še vedno
prepovedovala. Protestantsko gibanje je takoj vsrkalo vase lollardstvo, njun
učinek na pristaše novega znanja pa je bil dvojen. Nekateri, zlasti mlajši ljudje, so
se nemudoma pridružili korenitejšemu gibanju, drugi, predvsem starejši, ki so
prinesli v Anglijo renesanso, pa so se prestrašili in se spet približali pravovernosti.
Erazem se je protestantizma zbal, More pa mu je nasprotoval in ga v spisih
spodbijal. Oxford je dvomil in se držal v ozadju, Cambridge pa je stopil v
ospredje gibanja, ki je zajelo vso deželo. Od leta 1521 dalje so se študentje
sestajali v tem mestu in razpravljali o Luthrovih tezah. Zbirali so se v krčmi »Pri
belem konju«, ki so ji šaljivo nadeli ime »Nemčija«. Dijakom, ki so se tam zbirali,
so rekli »Nemci«. Med njimi so bili tudi Tyndale in Coverdale, ki sta prvič dala
Angležem Biblijo v tudorski angleščini, Cranmer, ki ji je napisal »Molitvenik«, in
Latimer, ki je bil duša novega ljudskega gibanja. Latimer in Cranmer sta bila oba
pomembna predstavnika reformirane angleške Cerkve. Razlika med njima je bila
v tem, da je bil Latimer bolj radikalen v verskih vprašanjih.
V tudorski Angliji javno mnenje ni bilo ostro razdeljeno na stranko
katolikov in stranko protestantov, ki bi se povsem jasno opredelili in se med seboj
izključevali, pač pa so se nazori šele oblikovali in se še niso izčistili. Dosledne
verske nazore, ki bi zadovoljili poznejše katolike ali protestante, je imelo malo
ljudi. Sir Thomas More je bil neizprosen kritik verskih redov in ljudskih
praznoverij, ki so jih ti redovi pospeševali, in postal mučenik za vrhovno oblast
papeža. Škofa Gardiner in Bonner sta za časa vlade kraljice Marije slovela kot
papista, vendar sta zagovarjala Henrikov prelom z Rimom.
V času vladavine Henrika VIII. je potekala razlastitev Cerkve, in sicer na
zakonit način, Henrik VIII. je pa pri tem spoštoval parlamentarne oblike.
Reformni parlament je zasedal sedem let (od leta 1529 do leta 1536) in sprejel vse
izredne ukrepe, ki mu jih je predložila krona. Najprej je sporočil duhovščini, da je
skupaj z Wolseyjem kršila zakon Praemunire, ker je priznavala kardinalu oblast in
veljavo rimskega legata. Duhovščina je morala zato plačati dva milijona liber
globe, priznati kralju naslov zavetnika Cerkve in njenega vrhovnega glavarja ter
odpraviti »anate« ali »prvence« cerkvenih nadarbin, ki so jih do takrat plačevali
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papežu. Pozneje je parlament sprejel zakon o vrhovni oblasti, ki je določal kralja
za »edinega in vrhovnega glavarja angleške cerkve« (Maurois 199), mu priznaval
duhovno sodstvo ter mu dajal pravico popravljanja in zatiranja verskih zmot in
krivih naukov. Zakon o nasledstvu je razveljavljal kraljev prvi zakon, jemal
otrokom iz tega zakona njihove pravice do krone v korist otrokom Anne Boleyn
in vsem kraljevim podložnikom nalagal prisego, da verujejo v versko veljavnost
ločitve.
Orodje, ki si ga je izbral Henrik za izvedbo svoje kraljevske reformacije, je
bil parlament, saj bi si s sklicanjem cerkvenih starešin kralj težko pomagal. V
cerkvenih zborih v Canterburyju in Yorku laiki sploh niso bili zastopani, tako da
jih ne bi bilo mogoče uporabiti za izvedbo protiklerikalne revolucije.
Srednjeveška Cerkev je bila povsem duhovniška organizacija. Laiki so lahko
uveljavljali svojo voljo samo v parlamentu, ne pa na zborovanju cerkvenih
predstavnikov. V obeh provincah se je cerkvena skupščina sprijaznila s
spremembami zaradi grožnje s kaznimi, ki jih je vseboval odlok Praemunire.
Stališče angleške duhovščine sicer ni bilo junaško, vendar je pa s tem rešila
Anglijo verske vojne. Pomen parlamenta je v času Henrika VII. in Wolseyja začel
upadati, nato se je pa zaradi reformacije podvojil. Reformacijski parlament se za
razliko od prejšnjih ni razšel sedem let. Njegovi člani so si na osmih zasedanjih
pridobili nepretrgano osebno izkušnjo, ki je pripomogla k nastanku tradicij
sodobne spodnje zbornice kot pomembnega sredstva za vladanje.
V Angliji je bilo veliko samostanov, proti katerim je nastopil Cromwell.
Ko so menihi odbili prisego, je bil to dober izgovor za nastop proti samostanom, v
pomoč pa so mu bili tudi ljudska nejevolja na menihe in zgodbe, ki so se širile o
njihovih grehotah, izmed katerih je bilo mnogo povsem neresničnih. Cromwell je
dosegel povišanje v generalnega vikarja in dobil preiskovalno pravico. O zlih
dejanjih menihov je zbral obsežen zatožni spis. Ko je parlamentu razkril prestopke
menihov, je dobil pooblastilo, da razpusti najprej male samostane, za temi pa vse
redovne hiše. Ko je kralj prevzel opatijo v svojo last, je razprodal vse, kar se je
našlo v njej in podelil posestvo kakšnemu velikašu (s tem si je zagotovil zvestobo
teh velikašev do nove Cerkve). V petih letih je bila likvidacija samostanskih
posestev končana.
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Po nekaj poskusih, da bi spravil nauk anglikanske vere v pravila, je dal
Henrik VIII. v lordski zbornici izglasovati ustav šestih členov (razglasitev nauka o
izpremembi kruha in vina, nepotrebnost obhajila v oboji podobi, veljavnost
obljube devištva in prednost duhovniškega celibata, potrditev izpovedi in zasebne
maše brez podeljevanja oltarnega zakramenta). Za vsako očitno prekršitev tega
ustava je bila predvidena smrtna kazen. Henrik VIII. je zatrl čaščenje relikvij,
čaščenje podob in prodajanje odpustkov ter primitivnejše oblike ljudskega
praznoverja in pobožne prevare. Po vsej deželi so uničevali relikvije in snemali
svete podobe, ki so delale čudeže. Pod vodstvom Cranmerja so poskusili
reformatorji na nov način zadovoljiti verska čustva množic. Sam škof je sestavljal
molitve v angleščini. Henrik je medtem ukazal duhovnikom, da morajo brati
svojim vernikom, očetje pa učiti svoje otroke očenaš, deset božjih zapovedi in
vero v angleščini. Na Cranmerjevo spodbudo so dopustili, da so ljudje svobodno
brali Sveto pismo, ki ga je morala imeti tudi vsaka župnijska cerkev. (povzeto po
Maurois 199, 200–202; Trevelyan 339, 373, 375–376, 378–381, 387)
2. 6. GLAVNE POLITIČNE OSEBNOSTI V ČASU HENRIKA VIII.
V začetku svojega kraljevanja se Henrik ni sam ukvarjal z vladarskimi
posli, ampak je prepuščal vso oblast ministru, ki si ga je izbral. To je bil Wolsey,
sin bogatega ipswiškega mesarja, ki ga je papež na Henrikovo prošnjo povišal v
kardinala. Leon X. Wolseyja ni imenoval samo za kardinala, ampak tudi za
papeškega poslanca v Angliji in tako je Wolsey v svojih rokah združeval vso
posvetno in cerkveno oblast. »Tako je privedel Angleže k presenetljivi novi misli
združitve duhovne in svetne moči v osebi enega človeka. V svojem samoveličju je
jel Wolsey prezirljivo nastopati proti Rimu; imel je namen, podkupiti kardinalski
kolegij in se s tem svetokupstvom povzpeti do papeške časti, ter grozil cerkvi z
razkolom, ako ga ne izvolijo. Takšne grožnje so pripravljale angleške katoličane
na prelom z Rimom, a niti Wolsey niti njegov gospodar si takrat še ne bi bila
mislila, da je ta prelom mogoč.« (Maurois 195) Wolsey naj bi bil hinavski in
zasegal svoja lastna diplomatska pisma ter si v kraljevem imenu sam dajal povsem
nasprotne ukaze. Na neko mednarodno konferenco je napotil poslanika, ki je bil
založen s protislovnimi navodili zato, da bi lahko na skrivaj kazal ena Špancem,
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druga pa Francozom. Na začetku se je dolgo časa na videz zavzemal za zvezo s
Francijo, nato pa se je Wolsey končno odločil za cesarja, ker so tako terjali
angleški trgovci. Prekinitev trgovine s Španijo in Nizozemsko bi volnarje in
suknarje spravilo na nič. Negativna posledica te poteze je bila, da je Anglija Karlu
V. v korist uničila ravnotežje moči. Po bitki pri Paviji je cesar kot vladar Italije,
Nemčije in Nizozemske zagospodoval vsej Evropi. Na milost in nemilost je bil od
njega odvisen predvsem papež in Wolseyjeva usoda je bila zapečatena. V času, ko
je bil oplenjen Rim, naj se Henrik ne bi več mogel zadovoljiti z lovom in turnirji
kot nadomestkom za politične zadeve in vlado. Od Wolseyja je bil pripravljen
prevzeti težko breme državne uprave. Poleg tega se je Henrik VIII. »prav tako kot
vsi njegovi podaniki, naveličal kardinala, čigar zunanja politika je doživela
polom, doma pa se je ljudem osebno zameril. Njegovega padca skoraj ne bi bilo
več mogoče za dalj časa zadržati, tudi če ne bi bilo prišlo do vprašanja kraljeve
ločitve.« (Trevelyan 377) Ko je Katarina dosegla papeževo obljubo, da predloži
zadevo svojemu lastnemu sodišču, se je Henrik VIII. razjezil in Wolsey je bil
obtožen zaradi veleizdaje. Kot Anglež je namreč sprejel dostojanstvo papeškega
legata in pred tujimi sodišči obravnaval stvari, ki so spadale pod kraljevo lastno
sodstvo. Ta obtožba naj po Mauroisu ne bi bila smiselna, saj je kralj sam dovolil
to imenovanje in se zanj celó zavzemal. Noben branilec se ni ponudil za
kardinala, ki se je moral odreči vsemu, kar je imel, in le bolezen ga je rešila
morišča.
Thomas More (1478–1535) je bil humanist, pravnik, zgodovinar in
pisatelj. Rodil se je leta 1478 v londonski meščanski družini. Da bi si pridobil
izobrazbo, je v mladosti nekaj časa preživel v hiši kardinala Mortona, ki je bil zelo
izobražen in naklonjen humanističnim idejam. Za Morovo humanistično
izobraževanje je najpomembnejše obdobje, ko je študiral na oxfordskem
vseučilišču, saj je bil Oxford tedanje humanistično središče Anglije. Tam so
delovali najznamenitejši angleški zgodnji humanisti: Colet, Grocyn, Linacre, zelo
pogosto je pa tja zahajal tudi Erazem Rotterdamski. More se je z navdušenjem
lotil humanističnih študij. Zelo dobro je znal oba klasična jezika, poznal klasično
grško ter rimsko književnost in filozofijo, seznanjen je bil pa tudi z mnogimi
humanističnimi pisatelji tedanjega časa. V tem obdobju je prevajal pesmi Lucijana
Samosatskega, nekatere spise italijanskega humanista 15. stoletja Pica della
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Mirandole. Že zelo zgodaj je postal prijatelj Erazma Rotterdamskega. Thomas
More se je tudi zelo dejavno udeleževal političnega življenja in opravljal razne
funkcije vse do službe lorda – kánclerja, ki je bila prva in najvišja državna služba.
Opravljal jo je med leti 1529 in 1532, ko je odstopil, ker ni soglašal s Henrikovo
ločitvijo. Tudi kronanju Anne Boleyn ni prisostvoval. Leta 1534 je bil pozvan, da
priseže Henriku kot vrhovnemu poglavarju anglikanske Cerkve, on pa je bil
pripravljen priznati otroke Anne Boleyn kot zakonite naslednike, nikakor pa ne
Henrika kot poglavarja Cerkve. Nekaj dni zatem je bil aretiran, julija 1535 pa
obglavljen. Njegovo najbolj znano delo je Utopija (1516). Ta knjiga je bila
napisana v latinščini in je More v njej opisoval politični in družbeni ustroj idealne
republike, ki naj bi bila na otoku Utopija (izraz naj bi označeval »kraj, ki ga ni«).
Na tem otoku se izogibajo vojni, smrtni kazni in zasebni lastnini, delovna
obveznost pa velja za vse, tako kot so se vsi dolžni odpovedovati pregrehi in
sprijenosti. Utopija je sestavljena iz dveh knjig. Prva je napisana v obliki
pogovorov oseb, ki si med seboj izmenjujejo stališča o nekaterih družbenih
vprašanjih (npr. smrtna kazen, nesmiselnost vojne in odprava osebne lastnine), pri
čemer se sklicujejo na družbeno ureditev na otoku Utopija in tudi na druga
ljudstva (npr. Ahorijci in Makarijci). Druga knjiga je splošen opis otoka Utopija in
njegove družbene ureditve. Na otoku je štiriinpetdeset mest, ki imajo isti jezik,
iste običaje ter iste ustanove in zakone. Podobna so si tudi po legi in zunanjem
obličju, kolikor je to mogoče. Na tem otoku ni zasebne lastnine. Tudi hiše se
menjavajo vsakih deset let, s tem da zanje žrebajo. Prebivalci na otoku se
ukvarjajo s poljedelstvom, vsak pa se nauči še ene obrti (oboje velja tako za
moške kot za ženske). Nekateri se naučijo predelave volne in lanu, drugi pa
postanejo zidarji, kovači ali tesarji. Drugih omembe vrednih obrti ni, saj npr.
vsaka družina izdeluje zase obleko. Nadrejeni skrbijo in pazijo, da vsak vestno
opravlja svojo obrt, da pa istočasno ne dela preveč. V dnevu je določenih šest ur
za delo: tri ure dopoldne in tri popoldne. O tem, kaj bo kdo počel med prostim
časom, se lahko prebivalci odločajo sami, da ga le ne porabijo za uživanje in
lenarjenje. Večinoma se v tem času posvečajo knjigam, kdor želi, pa lahko ta čas
porabi tudi za poklicno delo, kar je celo zaželeno, saj s tem koristijo skupnosti. V
delu je poudarjeno, da šest ur dela na dan povsem zadostuje za potrebe skupnosti,
saj za razliko od drugih narodov tam ni brezdelnežev, z izjemo petsto oseb, med
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katerimi so voditelji in tisti, ki so predvideni, da bi se v celoti posvetili znanosti.
Na tem otoku obstajajo sužnji, vendar ne kot vojni ujetniki, otroci sužnjev ali tisti,
ki bi jih v tujini kupili kot sužnje, pač pa so bili sužnji tisti, ki so bili zaradi
storjenega kaznivega dejanja obsojeni na sužnost in tujci, ki so bili nekje drugje
zaradi zločina obsojeni na smrt. Posebno vrsto sužnjev tvorijo delavni in
siromašni dninarji, ki prihajajo iz drugih dežel z namenom, da bi na otoku
prostovoljno služili. Vojskujejo se samo takrat, ko morajo braniti svoje meje ali
pregnati sovražnika, ki je vdrl v deželo prijateljskega naroda. Za vojskovanje se
lahko odločijo tudi iz človekoljubja do naroda, ki se je znašel pod jarmom
tiranstva, z namenom, da ga osvobodijo. Za ta otok je značilna verska strpnost.
Vsak je lahko izpovedoval vero, vendar je moral biti pri njenem širjenju blag in
umirjen. Prepovedan je bil samo nauk, da duša umre skupno s telesom in da v
svetu vlada naključje in ne božja previdnost.
Thomas Cranmer (1489–1556) je bil prvi protestantski nadškof v
Canterburyju in vodja protestantske reformacije v Angliji. Med študijem v
Cambridgeu se je posebno posvetil proučevanju Luthrovih del. Cranmer je z
učenimi razlogi zagovarjal »ločitev« in upravičenost Anglije, da sama odloči o
tem vprašanju. S tem se je povzpel visoko v kraljevi milosti in postal leta 1533
canterburyjski nadškof. Za časa Henrikovega življenja so ga poskušali proglasiti
za heretika, vendar ga je zaščitil Henrik VIII. Cranmer je ostal priljubljen pri
kralju v obdobju nasilnih sprememb kraljevih simpatij in njegove politike, katerih
žrtev so postali npr. Wolsey, More in Cromwell. Ostal je celo zadnji njegov
osebni prijatelj, saj ga Henrik ni mogel več pogrešati. Pozneje je bil Cranmer tudi
ob njegovi smrtni postelji. Za časa Marije Tudor je bil leta 1556 usmrčen.
Thomas Cromwell (?1485–1540) je bil sin kovača in krčmarja iz Putneya
(takrat predmestje Londona). Že zelo mlad je prišel v Italijo (mogoče kot
najemniški vojak), v Antwerpnu je bil trgovski nameščenec, domov se je pa vrnil
leta 1513. Ko je Wolsey postal yorški nadškof, je Cromwella najel in kmalu je bil
njegov sekretar. Kljub temu, da je Wolsey pozneje padel v nemilost, je Cromwell
nadaljeval z vzpenjanjem v državniških službah (leta 1539 je postal lord komornik
in grof Essex). Cromwell je bil eden glavnih, ki je uničil papeško oblast v Angliji,
ukinil samostane in jim zaplenil premoženje ter odredil, da se povsod uporablja
angleško Sveto pismo. Nakopal si je veliko sovražnikov, ki jim ga je leta 1540
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uspelo očrniti pri Henriku in obsoditi krivoverstva in veleizdaje. Nato je bil
obglavljen. (povzeto po Človek in čas 188; Maurois 194–195, 197; More 5–7, 55–
205; Shakespeare, Kralj 328, 330; Trevelyan 376–378)
2. 7. ZUNANJA POLITIKA
Henrik VIII. je bil prvi, ki je v zgodovini Anglije zgradil zares odlično
vojno mornarico, ki je bila zelo pomembna tako zanj kot za njegovo hčer, ko sta
začela svojo lastno otoško politiko in izzvala katoliške sile Evrope. Henrik VIII.
zaradi španske premoči ni spodbujal prekooceanskih pustolovščin, pač pa je z
vojno mornarico omogočil »kasnejšo sprostitev energij svoje dežele.« (Trevelyan
370) Henrik V. je začel graditi vojno mornarico, vendar v tem prizadevanju ni
prišel posebno daleč, Henrik VII. pa je pospeševal razvoj trgovinske mornarice (ni
pa gradil ladij, ki bi bile namenjene samo bojevanju). Šele Henrik VIII. je zgradil
močno ladjevje bojnih ladij. Ustanovil je tudi novi ladjedelnici v Woolwichu in
Deptfordu ter korporacijo Trinity House. Henrikovi arhitekti so tudi izdelali
načrte za mnogoštevilne ladje po novem, boljšem vzorcu. To so bile jadrnice, ki
so bile prikladnejše za oceansko plovbo, kakor galeje na vesla, in pripravnejše za
manevriranje v bitki kakor okornejše »okrogle« ladje srednjeveškega tipa. Dotlej
so pri bitkah na morju uporabljali predsem ovne, kolostrelce in naskoke na krov, v
času Henrika VIII. so pa iz odprtih ladij štrlela v vrsti nanizana železna žrela
velikih topov. Ko je leta 1545 poskušala francoska armada vdreti v Anglijo, ji je
kraljevska mornarica prekrižala načrte.
Henrik VIII. je pomiril keltski Wales in anarhično waleško obmejno
ozemlje ter ju pridružil kot enakopravni deželi Angliji. Henrik VIII. je tudi
pomiril Irsko, gradil orožarne in ustanovil šolo za ladjevodce. Vendar pa je bila ob
smrti Henrika VIII. država hudo zadolžena, vrednost denarja se je znižala in vse je
kazalo, da bodo verski spori, ki jih je na videz s silo zatrl, v kratkem izbruhnili še
bolj silovito. Še vedno je grozila nevarnost, da bo delo Tudorjev uničeno. Tisto,
kar je Anglija še potrebovala, je bila uprava, ki bi bila učinkovita in cenena hkrati,
ter da bi nova državna Cerkev dobila vero v takšni obliki, s katero bi se vsi
sprijaznili (tako bi preprečili državljansko vojno in s tem anarhijo ter
protirevolucijo). Te probleme je pozneje rešila Elizabeta. Med smrtjo njenega
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očeta in začetkom njenega kraljevanja je bilo dvanajst let krize, ki so jo
zaznamovali verski boji.
V Wolseyjevem času so »tako na celini kakor v Angliji [...] tisti čas
izhajale iz fevdalnih bojev ojačene monarhije.« (Maurois 195) Problem za Anglijo
bi nastal, če bi katera izmed monarhij (Francija ali Španija) prekosila vse ostale in
zavladala v Evropi. Vloga Anglije v tistem času je bila torej vzdrževati na celini
ravnotežje moči ter biti »jeziček na tehtnici«. (Maurois 195) V začetku je bila
takšna politika uspešna, saj sta se Franc I. in Karel V. prepirala za zavezništvo
Henrika VIII. Kraljeva mornarica je bila Henrikovo delo. Wolsey je bil
pomembna osebnost tistega časa, vendar moderna Anglija ni njegovo delo. Ni se
zanimal za mornarico, parlamentu pa ni zaupal. Do parlamenta je gojil celo veliko
nezaupanje, ker se je v njem leta 1515 pokazalo vse močnejše protiklerikalno
razpoloženje dežele (poslanci so napadli duhovniške beneficije, pogrebne
pristojbine in veljavnost papeških odlokov v Angliji). Sodniki in parlament so se
zavzemali za kraljevo oblast, češ da predstavlja ljudske pravice proti duhovniških
privilegijem, kar ni ušlo niti Wolseyju niti njegovemu gospodarju. Vendar je tedaj
še vladal kardinal, Henrik je pa samo opazoval. Nato parlamenta osem let niso
sklicali.
V začetku vladavine Henrika VIII. so potekali bojni pohodi v Francijo v
letih 1512 in 1513, ki jih je povečini organiziral Wolsey. Henrik VIII. je vodil
veliko armado iz Calaisa v letu 1513 in si v bitki pri Spursu 16. avgusta prilastil
Therouanne in Tournai. Planirana je bila sicer nova invazija, a je zaradi
nezanesljivosti Henrikovih zaveznikov Wolsey avgusta 1514 izpogajal zvezo s
Francijo, ki je bila prekinjena s smrtjo Ludvika XII. in nastopom Franca I. v
začetku leta 1515. Bojni pohodi so se nadaljevali v letih 1522 in 1523, v katerih se
je angleška vojska močno približala Parizu. Henrikov zaveznik Karel V. je nato v
bitki pri Paviji februarja 1525 premagal Francijo, ampak Anglija zaradi finančnih
težav te priložnosti ni izkoristila in je sklenila mir s Francijo. Leta 1541 se je začel
Henrik VIII. nagibati k temu, da bi se ponovno povezal s Španijo proti Franciji, a
je bilo treba najprej rešiti razmere znotraj Britanskega otočja. Anglija je delovala
v smeri vzpostavljanja angleške hegemonije nad Walesom, Irsko in Škotsko. Do
unije med Anglijo in Škotsko je prišlo leta 1707, angleška politika je pa delala v
tej smeri že v času Henrika VIII. V tem času si je Anglija podredila Wales. Sprva
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je bilo sicer predvideno, da se valižanski običaji ohranijo, a sta angleška kultura in
jezik na tem območju hitro prevladali. Težnja k obvladovanju Irske je bila opazna
že v času Henrika VII. Še pred reformacijo so Tudorji tam že praktično vladali
preko angleškega plemstva na Irskem. Vendar je pa leta 1533, ko je Anglija
prekinila z Rimom, prišlo do krize. Julija 1534 je prišlo do upora, ki je bil zadušen
leta 1535. Cromwell si je prizadeval za popoln nadzor nad Irsko. Junija 1541 je
Henrik VIII., nekdanji irski lord, postal irski kralj. Možnosti za obvladovanje
Irske je bilo več glede na stopnjo centralizacije. Pozni Tudorji so formalno vladali
dvema ločenima kraljestvoma, ki sta imela vsak svojo birokracijo. Prišlo je do
pojava nekakšnega »angleško-irskega« nacionalizma kot alternativa angleški in
gaeliški civilizaciji. Henrik VIII. je zaplenil posestva na območju Kildara in
polovico irskih samostanov.
Anglija se je v času Henrika VIII. vojskovala tudi proti Škotski. Medtem,
ko je bil Henrik na bojnem pohodu proti Franciji, je poslal grofa Surreyja proti
severu. 9. septembra 1513 je Škotska v bitki pri Floddnu doživela hud poraz, v
kateremu so umrli škotski kralj, nekaj posvetne in cerkvene elite ter nekaj 10 000
mož. Nov škotski kralj, Jakob V., je bil takrat še dojenček. Ta se je pozneje
navezoval na Francijo, kar je postalo očitno ob njegovem obisku Francije leta
1536. Jakob V. se je poročil s hčerko Franca I., Madeleine, pozneje pa tudi z
Marijo Guiško. Škotska je tako postala resna grožnja Angliji. Škotska je bila 24.
novembra 1542 ponovno poražena, kar je naredilo konec vladavini Jakoba V. Na
oblast je prišla njegova hči Marija Stuart, ki se je rodila samo šest dni pred
Jakobovo smrtjo. Leta 1543 si je Henrik VIII. prizadeval za unijo med Anglijo in
Škotsko, ki jo je Škotom vsilil z greenwiško pogodbo in poroko princa Edwarda
in Marije Stuart. Konec istega leta se je Henrik povezal s Španijo proti Franciji in
načrtoval invazijo, do katere bi prišlo naslednjo pomlad. Toda cesar je naredil
ločen mir s Francijo. Angliji je pripadel Boulogne, s Francom I. se je pa uspela
dogovoriti, da ga obdrži za osem let. Aktivnosti na Škotskem v času Henrika VIII.
so temeljile na težnji, da bi se Anglija izognila dvojnemu spopadu s Francijo na
eni in Škotsko na drugi strani. (povzeto po Trevelyan 340, 370–372, 390; Maurois
195, 203; Guy, Morrill 32–37)
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3. ZGODOVINSKA DRAMA
Enotna preprosta oznaka o tem, kaj je zgodovinska drama, ne obstaja
(odvisna je od posameznih teoretikov in obdobij). V literarni teoriji in zgodovini
označujemo kot zgodovinske drame tista dramska dela, ki obravnavajo dogodke,
od katerih nas že loči določeno časovno obdobje in so preoblikovane tako, da
ustrezajo avtorjevemu odnosu do zgodovine in umetnosti oziroma njegovemu
svetovnemu nazoru.
Primerjavo med zgodovinopisjem in dramsko poezijo najdemo že pri
Aristotelu, ki v 9. poglavju Poetike ugotavlja, da se dramska poezija od
zgodovinopisja ločuje po bolj vzvišeni temi. Zgodovinar po Aristotelu opisuje, kaj
se je v resnici zgodilo, in govori o posameznem, pesnik pa opisuje, kaj bi se lahko
zgodilo, in govori o splošnem (ker izraža univerzalno, je poezija višje od
zgodovine, ki izraža le posamezno). Aristotel to razliko ponazori takole: »Pod
»splošnim« razumem, če kdo opisuje, da bi človek s takšnim in takšnim značajem
po zakonih verjetnosti in nujnosti storil to in to; in ravno to je smoter poezije,
imena pa so ji samó nebistven dodatek. Pod »posameznostmi« pa razumem, če na
primer kdo opisuje, kaj je Alkibiades naredil ali doživel.« (Aristotel 75) V
tragediji se pesniki držijo zgodovinskih imen, kar Aristotel utemeljuje z dejstvom,
da če se nekaj ni zgodilo, potem tudi nismo pripravljeni verjeti, da je kaj takega
mogoče, če se je pa že kaj takega zgodilo, potem je jasno, da je to mogoče. Tako
Lukács kot Lindenberger na začetek zgodovinske drame postavita Shakespeara.
Irving Ribner izvore tipa zgodovinske drame, ki je bil značilen za Shakespearovo
dobo, vidi v srednjeveški dramatiki, a kot čas polnega razvoja navaja zadnja leta
vladavine Elizabete I. Kot avtorja, ki je poskušal poustvariti Elizabetinsko verzno
dramo, omenja Maxwella Andersona z dramama Kraljica Elizabeta (Elizabeth the
Queen) in Aninih tisoč dni (Anne of the Thousand Days). Za nastajanje
zgodovinskih dram v tem času je bilo pomembno zgodovinopisje. V srednjem
veku je bilo več pomembnih kronistov: npr. Matthew Paris, Thomas
Walsinghamski in Ranulph Higden. S prihodom Henrika VII. na oblast je
angleško zgodovinopisje dobilo nov zagon. Zgodovinopisci v tem obdobju so se
sicer zgledovali po srednjeveških piscih, ampak je nanje vplivala tudi
zgodovinska šola renesančne Italije. Nastajala so pretežno posvetna dela, ki so
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bila prežeta z angleškim nacionalizmom in utemeljevala pravico Tudorjev do
angleške krone. Poglaviten vir za avtorje zgodovinskih dram v Shakespearovi
dobi so bila dela angleških renesančnih zgodovinopiscev. V 16. stoletju so bila
npr. izdana dela Edwarda Halla, Johna Foxa in

Raphaela Holinsheda.

Holinshedovo delo Kronike Anglije, Škotske in Irske (Chronicles of England,
Scotlande and Irelande) je bilo prvič izdano leta 1577, drugič pa leta 1587. Druga
izdaja je bila zelo pomembna za Shakespeara in njegove sodobnike. Shakespearu
naj bi po Lukácsu s svojim pretanjenim čutom za družbenomoralne spremembe
uspelo ustvariti zgodovinske drame, ki jih zaznamuje velika zgodovinska
verodostojnost, kljub temu da še ni dojemal zgodovine v pomenu 19. stoletja, kot
se pojavi pri W. Scottu. Kot velikemu dramatiku mu je uspelo izpostaviti
odločilne človeške odnose v času velikih zgodovinskih premikov, ki jih odnosi
sami najbolje izražajo. Manj pozornosti je zato posvečal opravi junakov,
predmetom in podobnim zunanjim dodatkom, kjer so tudi zanj značilni številni
anahronizmi. Drame iz njegove zrele dobe tako niso več kronike, ampak tragedije
(Hamlet, Macbeth, Kralj Lear). Nastale so iz nezanesljivih virov starih letopisov,
iz njih pa veje isti zgodovinski duh kot iz njegovih kronik. Ob boku jim stojijo
njegove »rimske« drame. V njih prepozna Lukács prvo pravo zgodovinsko dramo
in obenem njen vrhunec.
Lindenberger na začetek zgodovinske drame postavlja Shakespeara, zato
vse nadaljnje zgodovinske drame spremlja na osnovi, ki jo je postavil ta dramatik.
Med igrami, zakoreninjenimi v zgodovinskem svetu, je nedvomno veličastnih
malo. Po Shakespearu jih je nekaj iz francoskega gledališča 17. stoletja, nemškega
gledališča v Goethejevem času in mogoče nekaj iz 20. stoletja. Kljub temu, da se
večina nekomičnih iger znotraj evropske dramatike pred poznim 19. stoletjem
vsaj pretvarja, da ima zgodovinske osnove (vsaj v postavitvi oz. v predstavitvi
dostojanstvenih oseb), je malo takšnih, ki bi izražale kakršno koli resno skrb za
zgodovino.
Po Georgu Lukácsu se je prava zgodovinska drama pojavila s
Shakespearom ter njegovimi sodobniki in se razcvetela. V ta val uvršča tudi
tragedije Corneilla, Racina, Calderona in Lope de Vega. Kot pomembno
zgodovinsko značilnost tega obdobja Lukács omenja krizo fevdalnega sistema.
Drugi razcvet tega žanra naj bi bil konec 18. stoletja, v weimarskem obdobju
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Goetheja in Schillerja. To je bil tudi čas francoske revolucije, pred njo pa čas
krize, ki je vodila do nje. K temu Sabina Tamše (Tamše 10) dodaja, da se je tretji
val pojavil v 20. stoletju, ki je v skladu z duhom časa prinesel tudi nekaj bistvenih
odmikov od tradicionalne zgodovinske dramatike. Drugi val zgodovinske drame
zajame obdobje nemškega razsvetljenstva (Lukács 156). Njegov prvi poskus je
Goethejev Götz von Berlichingen, ki pa mu umanjka dramatičnosti. Cilju, ujeti
duha Shakespearovih poznih tragedij, sta se bolj približala Egmont in Wallenstein.
Težnjo po večji »zgodovinskosti« drame sta Goethe in Schiller sicer uspela
uresničiti, a sta hkrati v poskusu, združiti shakesperjansko tragedijo s pravo
zgodovinsko izpričanostjo in upodabljanjem razsvetljenskega »obče človeškega«,
izgubila bistvo naravnega prikazovanja zgodovine in s tem njegovo prepričljivo
podajanje. Predvsem pri Schillerju naj bi se njegovi protagonisti (kot opazi Marx)
spremenili v njegova trobila. Ti naj bi neposredno izžarevali njegov idealistični
humanizem. V to obdobje spadajo tudi igre Manzonija in Puškinov Boris
Godunov. Puškin je opazil, da se značilnosti novega obdobja lahko prepričljivo
izrazijo le v načinu, kot ga je uporabljal Shakespeare. Zato se mu je zavestno
približal. Glavna značilnost novega obdobja historicizma je v bolj dovršeni
konkretizaciji zgodovinske snovi. To je omogočilo Puškinu in Manzoniju
stvaritev takšnih protagonistov, katerih drža izraža globoko humanost in
razumevanje socialno-političnih problemov. Za dosego istega cilja sta Goethe in
Schiller uporabljala neposredne motive ljubezni in prijateljstva, vendar jima
humanističen dramatični izraz ni nikoli uspel v taki meri kot Manzoniju in
Puškinu – z relativnim mankom takih motivov.
Vprašanje je, v kakšni meri je verodostojnost zgodovinskih dogodkov
merodajna za dobro zgodovinsko dramo. Po Lessingu se lahko »pesnik« od
zgodovinske resnice oddalji v vsem, kar ne zadeva značajev, kakor daleč želi.
Značaji morajo ostati nedotakljivi. Dovoljeno je dodati le tisto, kar jih bo ojačalo
ali jih pokazalo v najboljši luči. Po Heglu je najbolj pomembno, da je protagonist
svetovnozgodovinski posameznik, skozi katerega se zgodovina kaže neposredno.
Dialektično razmerje med zgodovino in tragedijo je prvi opazil in poskušal
razrešiti Lessing, ki je kot veliki teoretik dramatike razumel, da mora biti v
ospredju drame človek, s katerim se lahko poistovetimo in sočustvujemo. Kljub
navidezni antizgodovinskosti njegovega stališča pomeni njegovo postavljanje
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značajev pred zgodovinsko verodostojnost velik korak naprej. Dramatikom
namreč zapove uporabo takšnih oseb iz zgodovine, ki jih bodo lahko naredili
razumljive sedanjosti, ne pa z uporabo zgodovinskih dogodkov, ki so sedanjosti
nerazumljeni. Lessing brani dramatikovo svobodo pred zgolj faktografsko
natančnostjo zgodovinskih podatkov v imenu samozadostne popolnosti drame.
Dotakne se tudi klasicistične dramatike, ki je s svojo željo po prikazovanju
zgodovinskega zgolj zaradi njegove aktualnosti zgrešila pomembne zgodovinske
dogodke. Iz njih namreč ni uspela ustvariti verige vzrokov in posledic, zato jih je
bila prisiljena izpopolnjevati in »krasiti« z ljubezenskimi spletkami. Manzoni je
svoje like razdelil na zgodovinske in izmišljene. Proti temu je potem nastopil
Goethe z argumenti iz Hamburške dramaturgije in prepričal Manzonija v
nepravilnost njegovega stališča.
Po Vladimirju Kralju obstaja več tipov dram. Najprej se s Shakespearom
pojavi t. i. »karakterna drama«. Ta uporablja zgodovinski kontekst zelo
samovoljno z namenom prepričljivega slikanja človeških usod. Schillerjeva
nravno idealistična drama kot drugi tip zagovarja razvijanje človekove nravne
drame v podobah idealistično zamišljenega »duha časa«. Tretji tip je meščanska
romantična drama, ki v preteklost zavestno vnaša politični patos in tendence svoje
dobe. Pri tem preteklost heroizira in romantizira. Kot četrtega prepoznava
družbenozgodovinsko dramo, kakor sta jo definirala Mary in Engels. Ta tip drame
uskladi politično-družbene ideje z naravnimi nagnjenji oseb, da bi tako upodobila
propad starih in razvoj novih oblik družbe.
Herbert Lindenberger se je podrobno ukvarjal z vprašanjem zgodovinske
drame v študiji Historical Drama (The Relation of Literature and Reality), ki ni
posvečena razvoju zgodovinske drame kot žanra, pa tudi ne razlagi individualnih
del. Najboljši način za organizacijo knjige se mu je zdela problematika, ne pa
kronološka ureditev, posamezne drame pa se je odločil predstaviti s kratko razlago
del znotraj posameznih kontekstov. Svojo študijo je osnoval na primerih
zgodovinskih dram Shakespeara, Corneilla, Racina, Goetheja, Schillerja,
Büchnerja in Brechta. Lindenberger se najprej posveti razmerju med zgodovinsko
dramo in zgodovinsko resničnostjo. Začne s predpostavko, da bi v primeru, da bi
zgodovinsko dejstvo vzpostavilo trditev dela, da predstavlja realnost, morala biti
zgodovinska drama najbolj realistična od vseh dramskih oblik. Zgodovinski
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material naj bi imel enak status kot mit, saj oba pripadata tistemu, kar je Horac
imenoval javno znane zadeve (»publica materies«, Ars Poetica), oba pa tudi
predvidevata, da bo občinstvo prilagodilo portret podobne zgodbe ali osebe
védenju, ki ga že prinese v gledališče. Tu Lindenberger izpostavi stališče, ki ga
lahko opazimo tudi pri Lukácsu (njegov vpliv Lindenberger tudi odkrito
priznava), da dramatikom z našim zgodovinskim čutom dovoljujemo svobodno
interpretacijo zgodovinske snovi z zavedanjem, da tudi najbolj javne zgodbe
spremenijo pomen glede na obdobje. Kot primer navaja upodobitev zgodbe svete
Ivane, ki jo je Shakespearovo občinstvo poznalo samo kot zlo silo, v 20. stoletju
pa je postala njena zgodba splošno znana in mora tako sedaj vsak avtor prepoznati
in doumeti vidike njene življenjske zgodbe, ki jih poznamo tudi vsi drugi (njene
glasove, smrt na kolu in junaško vlogo v bitkah). Preden je vstopila v popularno
zavest, ji je Schiller lahko dovolil, da je umrla aktivno v bitki. Za svojo
argumentacijo si Lindenberger prikroji stari rek – česar gledalec ne ve, ne bo
škodovalo njegovemu odzivu. Današnje občinstvo je s svojim poznavanjem
zgodovine navajeno presojati, ali je upodobitev dogodkov verodostojna ali ne (in
zakaj ne), pa tudi moderni predgovori k starejšim zgodovinskim dramam običajno
porabijo kar nekaj prostora, da razložijo, kako je avtor uporabil kronike.
Karakteristika večine zgodovinskih dramatikov vseh dob je, da se po eni strani
trudijo upodobiti zgodovinske dogodke takšne, kot so bili, po drugi pa potrjujejo,
da drama ustvari svoj svet, z zaprtimi, notranjimi povezavami. Zgodovinske
drame lahko poleg prikazovanja zgodovinskih dejstev npr. potrjujejo ali
podpihujejo zgodovinska čustva (Henrik VI.), svarijo vladarja (Gorboduc), mu
laskajo (Macbeth) ali spodkopavajo pomembno osebo v očeh občinstva (The
Crucible). Zanimivo je, da je med priznanimi zgodovinskimi dramami le manjšina
dejansko osnovana na nacionalnem materialu (da so drame postavljene drugam, je
razumljivo, saj se avtor tako izogne političnim posledicam, hkrati pa še vedno igra
na zgodovinsko poznavanje dogodkov svojega občinstva). V nasprotju s tragedijo
in komedijo je zgradba zgodovinske drame težko določljiva, sama po sebi pa se ne
giblje k enemu, predvidljivemu koncu. Lindenberger iz tega razloga raje kot o
žanru govori o zgodovinskem svetu, ki pomeni predvsem snov, h kateri avtor
pristopa z določenimi prepoznavnimi držami.
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Kaj je tisto, kar uokvirja zgodovinsko dramatiko, je težko določiti, saj
obstaja več »tipov« zgodovinskih dram (npr. drame, ki so po snovi sicer
zgodovinske, manjka pa jim dobra zgodba, drame, ki so zgodovinske samo
formalno in so postavljene v zgodovinski kontekst zgolj zaradi prepričljivosti ...),
raznolika pa je tudi motivacija, ki vodi dramatika pri izbiri žanra zgodovinske
drame (nekateri želijo »verodostojno« upodobiti zgodovinsko snov, drugi pa
namenoma iščejo vzporednice v preteklosti, ki bi lahko zrcalile aktualno
problematiko avtorjevega časa). Dramam, ki jih literarna teorija šteje kot
zgodovinske oz. jih postavlja v bližino »prave« zgodovinske drame, bi lahko našli
nekaj skupnih značilnosti. Prva takšna značilnost je zgodovinski kontekst (razlika
med dramami je v uporabljeni snovi, ki je lahko izpričano zgodovinska ali pa plod
dramatikove domišljije, umeščene v zgodovinski kontekst). V zgodovinskih
dramah je pogosta uporaba zgodovinskih anahronizmov zaradi politične
korektnosti ali večje aktualnosti. Idealna časovna lokacija za postavitev drame je
konec nekega zgodovinskega obdobja, saj se drama že po osnovi razvija iz krize.
Praviloma je protagonist znana zgodovinska oseba ali pa oseba, ki ima politično
ali moralno moč, s katero spodbudi zgodovinske spremembe oz. take spremembe
uteleša. Pogosto je uporabljena motivika sojenja, zarote, tiranije in/ali mučeništva.
Pojav historicizma, ki je v 19. stoletju ustoličil zgodovino za vodilno med
znanostmi in prežemal vse panoge od ekonomije do filozofije, je pustil svoj pečat
tudi v zahtevah, kaj in kako naj upodablja »sodobna« dramatika. Prej je bil
zgodovinski kontekst bolj ohlapen, potem pa je postal bistven (dramatika poskuša
čim bolj nazorno predstaviti najsplošnejše značilnosti dobe; zunanji detajli so bolj
poudarjeni, karakterizacija in polnost upodobitve pa so večinoma zapostavljeni).
Po Marxu in Engelsu naj idejna vsebina drame izraža tragiko predstavnika nekega
razreda, pri čemer mora predstavnik naprednega razreda revolucionarno zastopati
ideje sodobnega časa (ne reakcionarnih) in zajeti vse revolucionarne sile svojega
časa, ne pa samo sile razreda, ki ga predstavlja in vodi. (Aristoteles 75, Lukács
153, 156; Ribner 3–6; Tamše 6–7, 10, 14–17, 20–24, 30–32, 37, 39)
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4. WILLIAM SHAKESPEARE, HENRIK VIII.
4. 1. WILLIAM SHAKESPEARE: ŽIVLJENJE IN DELO
William Shakespeare se je rodil leta 1564 v Stratfordu upon Avon v
družini posestnika. Šolal se je v rojstnem kraju. Že leta 1582 se je poročil in imel
troje otrok. Leta 1585 je odšel v London in tu ostal kot dramatik in igralec. Postal
je tudi solastnik gledališč Globe in Blackfriars Theatre. Leta 1610 se je umaknil v
rojstno mesto, kjer si je kupil posestvo in umrl leta 1616. V prvem obdobju je
poleg sonetov napisal še epsko-lirski pesnitvi Venera in Adonis in Rop Lukrecije,
glavni del njegovega dela pa je v dramah (napisal naj bi jih 36). Njegov dramski
opus lahko delimo na več skupin: »historije« (histories) ali kraljevske drame,
komedije, tragedije in »romantične igre« ali »romance«. »Historije« ali kraljevske
drame, v katero sodi tudi obravnavano delo Henrik VIII., so napisane po motivih
zgodovinskih kronik o nacionalni državni preteklosti Anglije, njenih fevdalnih
sporih in nastajajoči kraljevski oblasti: Henrik VI. v treh delih, Rihard III., Rihard
II., Kralj John, Henrik IV. v dveh delih, Henrik V. in Henrik VIII. Shakespearjeva
dramatika predstavlja vrh evropske renesančne književnosti, vendar je ni mogoče
omejiti samo z renesanso, ker z nekaterimi potezami kaže že k baroku in
manierizmu. Slednje velja zlasti za njegove drame po letu 1600. (povzeto po Kos
129–131)
4. 2. WILLIAM SHAKESPEARE, HENRIK VIII. (VSEBINA DRAME)
V začetku drame potekajo pogovori med vojvodo Norfolkom, vojvodo
Buckinghamom in lordom Abergavennyjem. Buckingham med drugim Norfolku
izrazi sovražen odnos do Wolseyja. Kmalu za tem nastopi Brandon, pred njim
oborožen Pobočnik in nekaj stražarjev. Pobočnik sporoči, da sta Buckingham in
Abergavenny aretirana in morata v Tower ter izrazi namero, da aretirajo
Hopkinsa. V drugem prizoru Katarina in Norfolk poročata kralju, da grozi upor
zaradi novih davkov (vzrok teh pritožb naj bi bili nálogi, ki terjajo, da mora
vsakdo pri priči odšteti šesti del dohodkov). Kralj naj po njegovih besedah o tem
ne bi vedel nič in je naročil, naj razpošljejo v vse prizadete kraje njegov razglas,
da odpušča vsakemu, ki je ugovarjal veljavnosti teh davkov. Skrb za to je
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prepustil kardinalu Wolseyju. Tudi Wolsey je zanikal vsako krivdo in pravil, da ni
šel nič dlje, kot je odobril zbor učenih sodnikov. Sekretarju je Wolsey naročil, naj
razpošlje pisma, da jim kralj odpušča, pri tem pa dodal, da ga imajo v prizadetih
krajih radi in mu naročil, naj raznese glas, da jim je kralj odpustil le po njegovem
posredovanju. Nato je sekretar odšel in nastopil oskrbnik. Kralj je dejal, da je bil
Buckingham »popolni mož«, a je zdaj le še »grd pokvarjenec, ves črn, kot bi se iz
pekla vrnil.« (Shakespeare, Kralj 226) Oskrbnik je nato rekel, da se je
Buckingham vsak dan bahal, da bi on, če umre kralj brez otrok »speljal vso stvar
tako, da bi bil tron njegov.« (Shakespeare, Kralj 226) Kralj je Buckinghama
označil za veleizdajalca. Na koncu prvega dejanja kralju lord komornik predstavi
hči Thomasa Boleyna1, vikonta Rochfordskega, ki naj bi bila dvorna dama.
V drugem dejanju je iz dialoga med prvim in drugim plemičem razvidno,
da je Buckingham obsojen. Pred sodniki je dejal, da je nedolžen in izpodbijal
obtožbo s prepričljivimi dokazi, a se je v imenu kralja opiral na izjave prič in
razne izpovedi. V nasprotju z Wolseyjem naj bi bil Buckingham priljubljen. Sledi
Buckinghamov govor, v kateremu je izjavil, da je obsojen kot izdajalec, da
sodišču ne zameri, ker je ravnalo prav, da pa odpušča tudi tistim, ki so ga pahnili
v smrt. Dejal je, da je Henrik VII. rešil čast njegove družine, zdaj mu je pa njegov
sin v hipu vzel življenje, čast in ime. Sledi pogovor med prvim in drugim
plemičem, ki razkrije, da se Henrik VIII. namerava ločiti od Katarine. Ta novica
se je sicer širila že prej, zdaj naj bi bilo pa to gotovo. V drugem prizoru
načrtovano ločitev komentirajo še Norfolk, lord komornik in Suffolk. Norfolk za
načrtovano ločitev krivi Wolseyja. V tretjem prizoru sledi dialog med Anne
Boleyn2 in staro dvorjanko. Katarina se jima smili, Anne pa izrazi dvorjanki, da
noče biti kraljica. Pogovor prekine lord komornik, ki Anne sporoči, da ji kralj
podeljuje naslov markize Pembroške in tisoč funtov letne priznavalnine. V
četrtem prizoru Katarina izrazi veliko razočaranje nad dejstvom, da se želi Henrik
VIII. od nje ločiti. Wolseyja je obtožila, da je razpihoval »vso to žerjavico«
(Shakespeare, Kralj 254), odklonila sodišče, pred katerega sta stopila Henrik VIII.
in njegova žena Katarina, ter izjavila, da se obrača na papeža v Rimu.

1
2

V slovenskem prevodu drame zapisan kot »Thomas Bullen«.
V slovenskem prevodu drame zapisana kot »Ana Bullen«.
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V tretjem dejanju Katarina v pogovoru z Wolseyjem in Campeggiom še
enkrat izrazi razočaranje nad kraljevo odločitvijo. Medtem se Norfolk, Suffolk,
lord Surrey in lord komornik želijo zarotiti proti Wolseyju, iz pogovorov med
njimi je pa razvidno, da je Buckingham takrat že umrl, zaradi česar se Surrey želi
maščevati Wolseyju. Henrik VIII. naj bi prestregel pismo, v katerem Wolsey prosi
papeža, naj ne izreče sodbe glede ločitve, da se ne bi zapletel z Anne Boleyn. Iz
dialoga je tudi razvidno, da se bliža poroka med Henrikom VIII. in Anne Boleyn
ter kronanje nove kraljice. Pozneje nastopi kralj, ki pove, da je med državnimi
spisi, ki mu jih je poslal Wolsey, našel »cel inventar, pozabljen med papirji – o
njegovih posodah iz zlata in srebra, zakladih, nakitu, okrasju – takšna bogatija, da
že presega imetje, dovoljeno podložniku.« (Shakespeare, Kralj 270) Kralj pozneje
Wolseyju pomoli pismo in takrat se slednji zave, da je to njegov konec. Nato
pridejo vojvoda Norfolk, vojvoda Suffolk, grof Surrey in lord komornik, ki
obtožijo Wolseyja, da se je trudil postati legat brez kraljeve odobritve in vednosti,
da je na poti na Flandrsko k cesarju kot poslanik pobral s sabo veliki pečat, ne da
bi kralj in svét to vedela, da je izročil pooblastilo Gregorju de Cassado za
sporazum s Ferraro, ne da bi to vedel kronski svét in kralj odobril ter da je poslal v
Rim kupe zlata. Surrey mu očita tudi Buckinghamovo smrt. Po vsem tem je bil
Wolsey povsem na tleh, njegov prijatelj Cromwell pa mu je izrazil podporo.
Cromwell je Wolseyju povedal, da bo namesto njega kancler sir Thomas More, da
se je škof Cranmer vrnil in je zdaj canterburyjski nadškof ter da je Anne, s katero
se je kralj skrivaj oženil, šla s kraljem v kapelo javno kot kraljica.
V četrtem dejanju iz pogovora med plemiči izvemo, kako je zgledalo
Anino kronanje. V drugem prizoru je prikazana Katarina, ki je bolna in umira. Iz
njenega pogovora z Griffithom izvemo, da je bil Wolsey aretiran, nato pa zbolel
in umrl. Katarina prosi, naj Henriku VIII. pošljejo pismo, v kateremu priporoča
králjevi dobroti njegovo hčer, ga prosi za najboljšo vzgojo ter da se usmili njenih
»ubogih žensk, ki so mi ostale zveste v srečnih in nesrečnih dneh« (Shakespeare,
Kralj 290). Ko umre, bi bila rada pokopana kot kraljica in kraljevska hči.
V petem dejanju mora Cranmer zaradi obtožb v Tower, a se mu kralj
postavi v bran in mu ponudi botrstvo novorojeni hčerki Elizabeti. Na koncu je
prikaz

Elizabetinega

krsta

ter

Cranmerjevo

prihodnosti.
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napovedovanje

Elizabetine

4. 3. SHAKESPEAROVO DELO IN ZGODOVINA
Izmed štirih obravnavanih literarnih del je bila prva uprizorjena
Shakespearova drama Henrik VIII., in sicer leta 1613. (Margeson 1) Viri, ki jih je
Shakespeare uporabil pri pisanju te drame, so Holinshedova Angleška kronika
(Cronicles of England) in Foxova Dejanja in spomeniki (Acts and Monuments).
Holinshedove kronike so bile na sploh zelo popularne in postale gradivo za mnoge
Elizabetinske dramatike, Shakespeare se je pa med drugim po njih zgledoval tudi
v dramah kot so Macbeth, Kralj Lear (King Lear) in Cimbelin (Cymbeline).
Shakespeare se je sicer opiral na drugo izdajo Holinshedove kronike, ki je bila
izdana leta 1587. Prvič je bila njegova kronika izdana leta 1577. Kronika se
osredotoča na prvo polovico vladavine Henrika VIII. s poudarkom na padcu
Wolseyja in vprašanju kraljeve razveze. Holinshed je prispeval veliko gradiva za
prva štiri dejanja, Foxe pa za peto dejanje. Zadnji prizor o krstu je spet napisan po
Holinshedu. Kronisti obširno pišejo o vladavini Henrika VIII. s polnimi opisi
dogodkov in povzetki lastnosti glavnih oseb. Pogosti so tudi zapisi direktnih
govorov, ki so bili izrečeni ob določenih priložnostih. Za nekatere dele drame
izvor ni pojasnjen in bi lahko domnevali, da je to Shakespearova iznajdba (npr.
Katarinino posredovanje v bran preprostega ljudstva in napad na Wolseyja v
prvem dejanju, pritožbe plemičev zoper Wolseyja v drugem prizoru drugega
dejanja in Katarinino videnje v drugem prizoru četrtega dejanja). Katarinino
videnje bi bilo lahko vzeto iz pogrebne molitve Margarete Navarske, objavljene
leta 1555, v katerem naj bi Margareta imela takšne sanje pred svojo smrtjo (sanje
so bile o lepi ženski, ki je Margareti pokazala cvetlično krono, s katero naj bi bila
kronana ob svoji smrti). Kljub opazni podobnosti se pojavlja vprašanje, kako bi
Shakespeare lahko prišel do tega dela. Pomirjujoči aspekt Katarininih sanj in
dejstvo, da so tik pred njeno smrtjo, bi lahko kazalo na povezavo s Holinshedovim
opisom sanj Anne Boleyn, v kateri se Morfey prikaže kot njen ded in jo opozori
na njeno smrt ter ji pove o prihodnji sreči Anglije pod Elizabeto. V slovenskem
prevodu je Katarinina vizija prikazana takole:
»Šest oseb, oblečenih v belo, z lovorjevimi venci na glavah, zlatimi maskami na licih in
palmovimi ali lovorjevimi vejicami v rokah nastopi slovesnih korakov, druga za drugo. Najprej se
ji spoštljivo približajo, nato zaplešejo. Ob določenih obratih ji prvi dve držita nad glavo majhen
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venec, medtem ko se ostale štiri klanjajo. Potem prepustita venec drugima dvema, ti dve pa spet
naslednjima, ponavljajoč gibe prvih dveh. Katarina v snu vsa zamaknjena isteza roke proti nebu,
polna notranje radosti. Plešoče prikazni z vencem izginejo. Muzika še vedno igra« (Shakespeare,
Kralj 288)

Med Shakespearovo dramo in Holinshedovo kroniko so opazne nekatere
razlike. Krst Elizabete je v Holinshedovem opisu bolj zaseben dogodek na dvoru,
ki so se ga udeležili samo župan in mestni svetniki kot predstavniki mesta.
Shakespeare je to prireditev predstavil kot javen dogodek. V prvem dejanju kralj
pokliče Buckinghamovega oskrbnika (»surveyor«), da lahko sam sliši informacije
o izdajstvu ter med poslušanjem postaja vedno bolj jezen navkljub Katarininim
opozorilom in skrbem. Pri Holinshedu Henrik enostavno prebere dokument, ki mu
ga Wolsey prinese. V tretjem dejanju v Holinshedovi kroniki dva grofa (Norfolški
in Suffolški) obtožita Wolseyja, medtem ko ga v Shakespearovi drami kralj obtoži
sam po tem, ko se z njim že nekaj časa pogovarja. Shakespeare je dela kronistov
dobro poznal in jih tudi upošteval, vendar je pa iz obsežnih zapisov izbral
omejeno število oseb in dogodkov. V drami je tudi nekoliko zgostil dogajanje.
Odstopanja od prvotnih virov se kažejo v selekciji dogodkov in avtorjevi
interpretaciji. (povzeto po Beer 129–131, Margeson 14–22)
Ta drama je bila napisana v času, ko vladavina Henrika VIII. ni bila še
tako oddaljena od Shakespeara in njegovih sodobnikov kot pri ostalih treh
dramah, ki so bile prvič uprizorjene šele v dvajsetem stoletju. Na kakšen način se
to odraža v sami drami, težko trdimo. Morda je to dejstvo vplivalo predvsem na
idealizacijo Aninega kronanja in Elizabetinega krsta (nedavno je bila Elizabeta še
angleška kraljica). Da sodi drama v začetek sedemnajstega stoletja, je navzven
vidno po tradicionalni zgradbi s petimi dejanji, dialogi v verzih in vzvišenim
slogom. Shakespeare se je v drami namenoma zgledoval po resničnih
zgodovinskih dogodkih, na kar je opozoril tudi gledalce v prologu: »A kdor terja
resnično zgodbo, naj se ne vznemirja: ni vrgel novcev stran.« (Shakespeare, Kralj
213) Avtor je tudi v resnici motive črpal iz zgodovine. V tej drami bi lahko
izpostavili tri pomembnejše teme. Glavna tema je Henrikova ločitev od Katarine
in poznejša poroka z Anne Boleyn. Proti koncu drame je tudi rojstvo poznejše
kraljice Elizabete. Tu se je avtor vsekakor zgledoval po resničnih zgodovinskih
dejstvih. Ob tej temi se v tej drami obravnavata še Buckinghamova in Wolseyjeva
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zgodba. Buckingham predstavlja Edwarda Stafforda, ki je bil sprt s kardinalom
Wolseyjem, in bil nato usmrčen leta 1521 (Sodnik 324; Williams 94).
Shakespeare je imel verjetno v drami v mislih obdobje med leti 1521, ko je prišlo
do usmrtitve Buckinghama, in 1533, ko se je rodila Henrikova hči Elizabeta. V
prvem in drugem dejanju spremljamo Buckinghamovo aretacijo in obsodbo, kar
bi lahko umestili v leto 1521. V četrtem dejanju že poteka Anino kronanje,
Wolsey je bil pa takrat že mrtev, torej bi to dejanje lahko umestili v leto 1533. V
petem dejanju poteka Elizabetin krst, kar bi lahko umestili v isto leto. Tretje
dejanje se odvija, ko je Buckingham že mrtev, Wolsey pa v tem dejanju propade
(vendar še ne umre). Kronološka umestitev tega dejanja ni tako jasna, vsekakor pa
Wolseyjev propad in napoved Thomasa Mora za novega kanclerja namigujeta na
letnico 1529. V to leto ga uvršča tudi Anuša Sodnik, ki je zapisala, da se je
Katarinin razgovor z Wolseyjem in Campeggiom v tretjem dejanju vršil leta 1529
ter da je v tem času Surrey že nasledil očeta in postal vojvoda Norfolk. (Sodnik
328) V tem dejanju lahko opazimo v razvrstitvi dogodkov odstopanje od realnih
zgodovinskih dejstev. V pogovoru med Wolseyjem in Cromwellom se namreč
omenja skrivna poroka med Henrikom in Anne Boleyn, do katere je prišlo v letu
1533:
»Cromwell. To, da se je škof Cranmer vrnil
in da je zdaj nadškof canterburyjski
Wolsey. To res ni kar tako.
Cromwell. In končno: Ano,
ki se je kralj skrivaj oženil z njo,
so danes videli, kako je šla
s kraljem v kapelo – javno kot kraljica.
Vse govori zdaj le o kronanju.«
(Shakespeare, Kralj 278)

Dogajanje v drami je zelo povezano in daje vtis, da traja precej manj časa,
kot je to dogajanje trajalo v resnični zgodovini. Proces ločevanja od Katarine je
prežet skoraj skozi celotno dramo, kar se začne v drugem dejanju, ko izvemo za
ločevanje tako iz pogovorov med stranskimi dramskimi osebami, kot tudi iz
pogovora med Henrikom in Katarino. Katarina je umrla šele leta 1536, a je v
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četrtem dejanju prikazana v fizičnem stanju, iz katerega lahko sklepamo, da je tik
pred smrtjo.
»Patienza. Vsa spremenjena je, kar iznenada.
Obraz ji je podaljšan in ves bled –
hladna je kakor zemlja. In te oči –
Griffith. Umira. Môli, dekle.
[...] Katarina. [...] Oči so mi
že motne. Zbogom, gospod. Zbogom, Griffith.«
(Shakespeare, Kralj 289, 291)

Dogajanje v tej drami je veliko bolj povezano in prepleteno, kot je bilo v
resnici, v vsem tem pa lahko vidimo podrejanje zgradbi drame. Prvo in drugo
dejanje predstavljata zasnovo in zaplet z Buckinghamovo aretacijo in obsodbo
(kar povzroči odpor Buckinghamovih zaveznikov do Wolseyja) ter začetkom
ločevanja med Henrikom in Katarino. Tretje dejanje z Wolseyjevim padcem
označuje vrh drame, četrto dejanje razplet, ki označuje zmagovit vzpon Anne
Boleyn in tragičen konec Katarine (skupaj z vestjo o tragičnem koncu Wolseyja),
peto dejanje pa razsnovo z Elizabetinim krstom. Posledično je opis kronanja Anne
Boleyn pretirano idealističen z opisom navdušenja nad njeno lepoto in
slovesnostjo kronanja. Peto dejanje še dodatno poudari srečen konec zgodbe Anne
Boleyn s slovesnostjo ob krstu in Cranmerjevo napovedjo Elizabetine svetle
prihodnosti. Shakespeare zgodbo Anne Boleyn zaključi z letom 1533, njene
usmrtitve leta 1536 pa ne obravnava. Anino zmagoslavje nasproti tragičnemu
propadu Katarine, ki je prikazano v drami, je nekoliko zavajajoče, saj sta Katarina
in Anne Boleyn pravzaprav umrli istega leta.
Shakespearova drama je edina izmed štirih obravnavanih dram, v kateri je
Henrik VIII. naslovni junak. Tudi v resnici je to ključna oseba v drami, saj je v
ospredju pri procesu ločevanja od Katarine in tudi tisti, ki je nadrejen Wolseyju,
torej tudi glavna oseba, ki zaznamuje njegov padec. Vendar pa kljub temu v
dialogih Henrik ni tako prevladujoča dramska oseba, saj v drami nastopa več kot
trideset oseb in imajo zelo pomembno vlogo tudi nekatere druge osebe
(Buckingham, Wolsey, Katarina itd.). Kljub temu, da je v tej drami Anne Boleyn
glede na vpliv na dogajanje ena izmed najpomembnejših oseb, o njej (npr. o
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kronanju) večinoma govorijo drugi. Največ o njenem liku pove tretji prizor
drugega dejanja, ko poteka pogovor med Anne in staro dvorjanko. V tem prizoru
Anne izrazi obžalovanje nad Katarinino usodo in zatrdi, da noče biti kraljica. V tej
drami je Anne namenjeno precej manj pozornosti, kot je bomo videli pozneje v
Andersonovi drami in drami Claire Luckham. V svoji drami Shakespeare ne
posveča pozornosti odnosu med Henrikom in Anne pred njuno poroko. Precej več
pozornosti je v drami namenjene odnosu med Henrikom in Katarino. Katarina je
ves čas prikazana kot nedolžna Henrikova žrtev (njen karakter je nekoliko
idealiziran):
»Katarina. Kralj, prosim te le eno: za pravičnost
in usmiljenje. [...] Bog ve, da sem
vselej bila ponižna in zvesta žena,
pokorna tvoji volji, v večnem strahu,
da te ne razsrdim, kot služkinja
ugibajoč, si jezen, si vesel,
da se prilagodim.« (Shakespeare, Kralj 252–253)
»Katarina.[...] Sveta moža da sta?
Dve kardinalni čednosti? Ne, pač pa
dva kardinalna greha – praznih src.
Poboljšajta se! Mar je to tolažba?
Krepčilo za nesrečno, ubogo žensko,
zgubljeno tu sred vas, zasmehovano?
Ne, ne privoščim vama niti pol
svoje nesreče – sem predobra – ampak,
pazita, pravim, v imenu božjem,
da ne pokoplje tudi vaju dveh.« (Shakespeare, Kralj 263)

Prvi Katarinin nagovor je namenjen Henriku, drugi pa Wolseyju in Campeggiu. V
obeh primerih lahko opazimo Katarinino ponižno in spoštljivo držo. Pozneje
bomo pri delu Claire Luckham opazili pri Katarini precej bolj napadalno držo, v
kateri se brani, jezi ter zmerja Anne. Thomas More v tej drami nastopa, vendar ne
pod tem imenom, pač pa kot »lord kancler«. Kljub temu, da v drami Cromwell
Wolseyju pove, da ga bo nasledil Thomas More, njegovo ime ni navedeno, ko leta dejansko nastopa. (Shakespeare, King 63) V tej drami je More precej bolj
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obrobna oseba kot v Boltovi drami. Med pomembnejše dramske osebe bi lahko
uvrstili še Buckinghama in Wolseyja. Buckingham nastopa le v prvem in drugem
dejanju, a je njegova zgodba v drami zelo pomembna, v omenjenih dveh dejanjih
bi pa njegovo zgodbo lahko imeli celo za osrednjo temo. Drama prikazuje
Buckinghama in Wolseyja v sovražnem odnosu, kar ustreza zgodovinskim
dejstvom. Tudi glavna tema Buckinghamove zgodbe – njegov padec, je vzeta iz
zgodovine. V njegovem poslovilnem govoru izvemo nekaj tudi o preteklosti
njegove družine:
»Moj žlahtni oče Henrik se je prvi
uprl samozvancu Rihardu,
a ko je iskal zavetja, ga je izdal
njegov služabnik Banister, zato
je pal brez sodbe. Mir njegovi duši!
Kralj Henrik Sedmi, Rihardov naslednik,
mi je, obžalujoč očetov konec,
vrnil vse časti in rešil naše
slavno ime izpod ruševin.«
(Shakespeare, Kralj 240–241)

Oče Edwarda Stafforda, Henry Stafford, je imel največ zaslug, da je Rihardu III.
uspelo uzurpirati prestol, vendar je pozneje začel podpirati Henrika Tudorja, grofa
Richmonda. Prvi upor leta 1483 je propadel in takrat je bil ujet tudi Buckingham
(ko je v neurju poiskal zavetje, ga je eden izmed njegovih lastnih spremljevalcev
izdal). Na trgu v Salisburyju je bil nato obglavljen. Te dogodke opisuje
Shakespeare v drami Kralj Rihard III. (Sodnik 325) Poleg padca Buckinghama v
tej drami spremljamo tudi padec Wolseyja, ki je prav tako vzet iz zgodovine. Do
padca Wolseyja je prišlo v tretjem dejanju, ki ga najverjetneje lahko umestimo v
leto 1529. Glavne osebe so torej v tej drami tudi resnične zgodovinske osebe, med
stranskimi osebami je pa nekaj tudi dodanih. Avtorjev dodatek so npr. trije
plemiči (tudi, če je imel v mislih resnične osebe, plemiči v drami niso imenovani),
ki v svojih pogovorih predstavljajo javno mnenje ali razkrivajo dogajanje, ki se je
zgodilo za odrom. Prvi takšen pogovor je na začetku drugega dejanja, ko iz
pogovora med prvim in drugim plemičem izvemo, da je Buckingham obsojen.
Istočasno izrazijo mnenje, da za vsem tem stoji kardinal Wolsey. V prvem prizoru
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drugega dejanja od plemičev tudi izvemo, da je Wolsey osovražen, vojvoda
Buckingham pa priljubljen, od njih pa izvemo tudi to, da se kralj ločuje. Pogovor
med plemiči poteka tudi na začetku četrtega dejanja, ko od njih izvemo, kako je
potekalo Anino kronanje. Tretji plemič ga opiše kot slovesnega, nad novo kraljico
naj bi bilo ljudstvo navdušeno. Pri opisu kronanja kraljice gre za avtorjevo
interpretacijo, saj je, kot bomo videli pozneje, pri Andersonu opis kronanja
nekoliko drugačen (v drugem primeru se pri kronanju pokažejo deljena mnenja).
Tudi Elizabetin krst je v Shakespearovi drami opisan nekoliko idealizirano
glede na to, da je v resnici potekal v času, ko je bila med ljudstvom opazna
precejšnja nenaklonjenost do nove kraljice. Idealizacija postane najbolj očitna s
Cranmerjevim govorom v zaključku drame, ko le-ta prerokuje prihodnost
Elizabete, kar kaže na to, da je bila drama napisana že pod vplivom dogodkov, ki
so se dogajali po smrti Henrika VIII.
»Cranmer.[...] Postala bo –
le malo od nas jih bo takrat še živih –
vzor vsem vladarjem njenih dni, pa tudi
bodočih.
[...] Na srečo Anglije bo dočakala
visoka leta, vendar pa ne mine
noben njen dan brez neminljivih del.
Več nočem vedeti. Umrla bo,
umrla in šla v nebo – vendar devica.
Kot lilijo brez madeža jo bodo
spustili v grob in ves svet bo v solzah.«
(Shakespeare, Kralj 309–311)

Drama je bila prvič uprizorjena v času kralja Jakoba in je bilo torej obdobje
kraljice Elizabete že preteklost. V istem govoru je omenjen tudi njen naslednik
Jakob kot »nekdo drug, kakor zvezda, in nič manj slovit kot ona« (Shakespeare,
Kralj 310). Jakob I. je vladal v Angliji med leti 1603 in 1625. Drama Henrik VIII.
je izšla v času, ko je bil kralj Jakob pokrovitelj Shakespearovega gledališča.
(Sodnik 333) Cranmerjev govor navduši Henrika, ki pravi, da bo »na onem svetu
[...] hvalil Stvarnika za to dekletce in gledal, kaj počne tu spodaj. [...] Danes ne
sme nihče domov: ta dan je naša mila Elizabeta v praznik spremenila.«
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(Shakespeare, Kralj 311) V prvem prizoru petega dejanja Henrik sicer jasno
nakaže, da si je želel sina (»No, po tem sklepam, kaj mi prinašaš. Torej je rodila?
Povej – je fant? A?« (Shakespeare, Kralj 297)), vendar pa zaključni Cranmerjev
govor očitno Henrika pomiri, s čimer se v drami nekoliko zanemari
nezadovoljstvo nad rojstvom hčere in obupanim prizadevanjem za rojstvo
moškega potomca, ki pozneje vodi v Anino usmrtitev in sklepanje novih zakonov.
Razloga za takšen konec sta verjetno dva: podrejanje zgradbi drame in s tem
poudarjanje Aninega zmagoslavja nasproti Katarininemu padcu ter vpliv takratnih
družbenih razmer. Shakespeare je večji del življenja preživel v času vladavine
Elizabete, drama pa je nastala v času, ko so se je on in njegovi sodobniki še
spominjali, kar je verjetno vplivalo na izogibanje kritičnemu odnosu do življenja
Elizabete in njene matere. Tudi sam lik Elizabetine matere Anne Boleyn je lepo
prikazan, saj v njenih redkih izjavah lahko razberemo spoštljivo držo do Katarine
in odsotnost častihlepja.
Anuša Sodnik v opombah opozori na nekaj drobnih odstopanj od
zgodovinskih dejstev. V prvem dejanju je v drami prisostvovala zabavi Anne
Boleyn in se srečala s Henrikom. Gostje si takrat izbirajo plesalke in Henrik takrat
ko sreča Anne reče: »Najlepša roka, kar sem se jih kdaj dotaknil. Kdo si? Nisem
te še videl.« (Shakespeare, Kralj 235) Pozneje Henrik v pogovoru z lordom
komornikom pokaže zanimanje za Anne Boleyn:
»Kralj [Komorniku]. Pridite sém. Kdo je ta lepotica?
Lord komornik. Kralj moj, njen oče je sir Thomas Bullen,
vikont Rochfordski. Dvorna dama je.
Kralj. In to prav brhka. Lepotica moja,
bilo bi neotesano, če bi se
vrtel s teboj, ne da bi te poljubil.
Nazdravje – vsem zapovrstjo!«
(Shakespeare, Kralj 235)

V resnici na tej zabavi ni bilo Anne Boleyn. Henrik je najprej srečal njeno sestro
Mary Boleyn. Ta je bila nekaj časa njegova ljubica. Anne je oče s pomočjo
vojvode Norfolka pripeljal na dvor. Tam jo je najprej opazil poet sir Thomas
Wyatt, nato pa med drugimi Henry Percy, sin grofa Northumberlanda, ki je bil že
zaročen in sta ga njegov oče in Wolsey na Henrikov ukaz odstranila z dvora. Za
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Anne se je Henrik začel resneje zanimati leta 1526 in ne leta 1521, ko je bilo
sojenje vojvodi Bukcinghamu. V čas Buckinghamovega sojenja je v drami
umeščen tudi upor zoper vse večje denarne dajatve, do katerega je sicer prišlo leta
1525. (Sodnik 325–326)
Shakespeare je torej v drami glavne dogodke in dramske osebe vzel iz
zgodovinske realnosti, kar je nakazal že v prologu svoje drame. Njegovo dramsko
delo obravnava dogodke od Buckinghamovega padca leta 1521 do Elizabetinega
krsta leta 1533. Dodal je nekaj stranskih oseb (npr. tri plemiče) in z zgradbo
drame ter oblikovanjem dialogov vplival na interpretacijo dogodkov in notranjosti
oseb. Shakespearovo delo je tudi Cranmerjev zaključni govor. V prikazu kronanja
in Elizabetinega krsta lahko vidimo podrejanje zgradbi drame in vpliv družbenih
razmer v času, ko je nastalo delo.
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5. MAXWELL ANDERSON, ANINIH TISOČ DNI
5. 1. MAXWELL ANDERSON: ŽIVLJENJE IN DELO
Maxwell Anderson je živel med leti 1888 in 1959. Rodil se je v
Pensilvaniji, diplomiral pa na univerzi v North Dakoti leta 1911. Pozneje je pričel
z novinarsko kariero. Njegova prva igra je bila Bela puščava (White Desert,
1923), za njimi pa so se zvrstile še npr. Kakšna je cena slave? (What Price Glory,
1924), Prvi polet (First Flight, 1925), Gusar (The Buccaneer, 1925), Sobotni
otroci (Saturday`s children, 1927), Bogovi strele (Gods of the Lightning, 1928),
Kraljica Elizabeta (Elizabeth the Queen, 1930), Obe tvoji hiši (Both Your Houses,
1933), Marija Škotska (Mary of Scotland, 1933), Zmaga brez kril (The Wingless
Victory, 1936), Maska kraljev (The Masque of Kings, 1936), Potovanje v
Jeruzalem (Journey to Jerusalem, 1940), Predvečer sv. Marka (The Eve of St.
Mark, 1942), Sveča v vetru (Candle in the Wind, 1941), Aninih tisoč dni (Anne of
the Thousand Days, 1948), Slabo seme (The Bad Seed, 1955) ter radijske igre,
zapisane v Vrtni gostiji (The Feast of Ortolans, 1938). Napisal je tudi pesniško
zbirko Kdo ima sanje (Who Have Dreams, 1925) in eseje, zapisane v Bistvu
tragedije (The Essence of Tragedy, 1938) in Onstran široke poti (Off Broadway,
1940). (povzeto po The Oxford companion to American literature 30–31)
5. 2. MAXWELL ANDERSON, ANINIH TISOČ DNI (VSEBINA DRAME)
V začetku drame je Henrik VIII. očitno nameraval dvoriti Anne, njen oče
Thomas pa se je spraševal, kaj naj reče svoji hčeri Mary, ki je bila štiri leta
kraljeva priležnica, in kaj naj reče svoji hčeri Anne. Anne je bila zaljubljena v
Percyja in mu je dejala, da je bila pred tem na francoskem dvoru, kjer so se vsi
elegantno obnašali, a se ni zaljubila v nobenega izmed njih, zdaj se je pa zaljubila
v nekoga, ki se ne zna elegantno obnašati. Percy je dejal, da je vesel, ker se ni
šolal v Franciji, saj se potem Anne ne bi zaljubila vanj. Vendar pa Anne po njenih
besedah ni bila devica (enkrat naj bi se »zgodilo« v Franciji, enkrat pa še pred
tem), a je obenem zatrjevala, da ni ljubila nikogar pred Percyjem. Ko sta objeta
pride Wolsey, ki jima pove, da je odločeno, da se bosta poročila z drugimi: Percy
z eno izmed hčera grofa Shrewsburyjskega, Anne pa z grofom Ormondskim.
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Percy in Anne nista videti navdušena nad to novico. Wolsey razlogov za
odločitev, s kom se morata poročiti, ne pove, pač pa v primeru neposlušnosti grozi
z razlastitvijo in smrtjo. Wolsey želi z Anne govoriti na samem, zato Percy odide.
Anne nato od Wolseyja izve, da jo Henrik VIII. išče, in zatrdi da noče iti po poti
svoje sestre Mary. Svojo ljubezen do Percyja pozneje izpove tudi svojima
staršema. Anin oče se čudi, zakaj ona odklanja stvar, ki si je želi vsako dekle v
Angliji. Anne pozneje tudi Henriku zatrdi, da je zaljubljena, a ne vanj.
Četrti prizor se odvija dve leti po Aninem pogovoru s Henrikom VIII.
Percy je medtem že mrtev. Anne in Henrik VIII. se zopet srečata. Anne očita
Henriku smrt Northumberlanda. Prav tako ga opozori na to, da je poročen s
Katarino in da bi bili otroci, če bi jih imela, nezakonski. V petem prizoru Wolsey
sporoči kralju, da papež ne bo razveljavil njegovega zakona s Katarino. Pravi
razlog naj bi bil, da je cesar Karel vdrl v Italijo in si podredil Vatikan, Karel je pa
Katarinin nečak. Ločitev bi morala biti izvršena še isto leto, saj je Anne že noseča,
njen otrok mora biti pa dedič. Pozneje Cromwell pove Henriku VIII., da mora
Cerkev v Angliji dovoliti kralju ločitev, če on to želi. Henrik VIII. se zaveda, da
bi to pomenilo popoln prelom z Rimom. Cromwell Henrika VIII. tudi opozori, da
Anglija zaradi cerkvene podrejenosti Rimu ni povsem svobodna. Henrik da Anne
vedeti, da če se bo odločil postaviti na čelo Cerkve, bosta oba dobila veliko
sovražnikov, ki bodo zaradi izdajstva morali umreti. Anne je na to pripravljena. V
šestem prizoru Anne postane nova kraljica, ki je ljudstvo še ni povsem sprejelo,
saj se še vedno sliši vzklik Katarini, Anne pa opazi, da je bil aplavz šibek. More,
Fisher in Houghton so se vsi izrekli proti kraljevemu vodenju Cerkve, za tiste, ki
tega ne bi podpirali, je bila pa predvidena smrtna kazen.
V drugem dejanju Henrik VIII. izve, da se mu je rodila hči Elizabeta. On
sicer zatrjuje, da je zadovoljen tudi s hčerko, a je nato noče poljubiti. Temu sledi
Henrikovo dvorjenje Jane Seymour, kar zaloti Anne. V četrtem prizoru Anne
pove, da je Jane v Northumberlandu in da je noče blizu sebe. Henrik VIII.
zahteva, da jo Anne pripelje nazaj, kar ona zavrne, češ da je prostor v Yorku njen.
Norfolk Anne opozori, da nima zagovornikov in da želijo staro kraljico nazaj.
Cromwell sporoči, da če bo šlo tako naprej, bo prišlo do državnega udara,
posledično pa bo preklicana Henrikova ločitev od Katarine in njegov zakon z
Anne, Anina hči pa ne bo mogla vladati. Anne je odločena, da bo njen zakon ostal
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veljaven in da bo Elizabeta nasledila Henrika VIII., tudi če bo to pomenilo smrt za
Houghtona, Mora in Fisherja ter vse druge, ki bi odklonili nasledstveni zakon. Na
njeno željo jih Henrik VIII. zato tudi pošlje v smrt, obenem pa želi, da mu Anne
da sina. V petem prizoru nato Henrik izve, da mu je Anne rodila mrtvega sina.
Henrik je razočaran in se spomni, da je bilo tako tudi s sinovi, ki jih je rojevala
Katarina. V šestem prizoru sledi Anina aretacija, v sedmem prizoru pa zaslišanje,
na kateremu Smeaton neprepričljivo trdi, da je imel razmerje z Anne. Na koncu
drame je soočenje Henrika VIII. in Anne ter nato Anina usmrtitev.
5. 3. ANDERSONOVO DELO IN ZGODOVINA
Andersonova drama je nastala več stoletij po Shakespearovi, saj je bila
prvič uprizorjena leta 1948 (Anderson 3), obenem pa se od prve razlikuje tako po
zgradbi, slogu kot po vsebini. Glavna dramska oseba je Anne Boleyn, ki je tudi
naslovna junakinja. Drama je pravzaprav opis življenja Anne Boleyn od časov, ko
je bila še v razmerju s Percyjem, do njene usmrtitve leta 1536. Dramske osebe so
tudi resnične zgodovinske osebe. Andersonova drama je logičen kronološki prikaz
zgodovinskih dogodkov, ki zajema tako dogodke iz zasebnega življenja Anne
Boleyn kot tudi politične dogodke. Zgodba Anne Boleyn in proces ločevanja
Henrika od Katarine ter posledično odcepitev Anglije od rimokatoliške Cerkve se
neločljivo prepletata in ju težko obravnavamo kot dve ločeni temi. Katarina v tej
drami ne nastopa in se torej avtor v drami ne poglablja v to, kako Katarina
doživlja ločevanje Henrika od nje. Osebe, ki nastopajo v tej drami, so: »Anne
Boleyn, Henry The Eighth, Cardinal Wolsey, Thomas Boleyn, Henry Norris,
Mark Smeaton, Duke of Norfolk, Lord Percy (Earl of Northumberland), Elizabeth
Boleyn, Mary Boleyn, Sir Thomas More, Madge Shelton, Jane Seymour, Bishop
Fisher, John Houghton, Thomas Cromwell«. (Anderson 3) Poleg teh oseb v
drami nastopa še nekaj stranskih (npr. služabniki, glasbeniki itd.).
Daleč najpomembnejši dramski osebi sta Anne Boleyn in Henrik, ostale so
manj pomembne, a vendarle marsikdaj odigrajo ključno vlogo. Percy je ena izmed
glavnih oseb v tretjem prizoru prvega dejanja, Jane Seymour nastopa v prizoru, ko
jo Henrik osvaja, Fisher, Houghton in More igrajo vlogo upornikov, Mark
Smeaton igra pomembno vlogo, ko je Anne obtožena, da je bila nezvesta Henriku
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itd. V drami imata pomembno vlogo tudi kardinal Wolsey in Thomas Cromwell.
Wolsey v tretjem prizoru prvega dejanja povzroči prekinitev zveze med Anne in
Percyjem. Pozneje je Wolsey tisti, ki pove kralju za Karlov vdor v Italijo in da
papež ne bo razveljavil njegovega zakona s Katarino. Wolsey in Cromwell v
drami kralju poročata o političnih dogodkih in jih komentirata, s čimer sta v drami
prikazana kot tesna kraljeva sodelavca, kar ustreza zgodovinski realnosti.
Cromwell je v drami tudi tisti, ki mu Henrik naroči usmrtitev Mora, Houghtona in
Fisherja.
Prolog drame prikazuje čas tik pred Anino usmrtitvijo, od drugega prizora
prvega dejanja naprej pa so dogodki prikazani kronološko (z izjemo začetka
drugega dejanja, kjer je spet podoben prizor kot v prologu). Podoben prizor se
pojavi v začetku prvega dejanja, v začetku drugega dejanja in na koncu drame.
Motiv Anine usmrtitve torej povezuje celotno dramo. Prva pomembnejša točka v
Aninem življenju, ki jo obdela Andersonova drama, je njen odnos s Percyjem, ki
ga prekine Wolseyjevo sporočilo, da je predvideno, da se poročita z drugima
osebama. V drami se razkrije preko dialoga s Percyjem tudi nekaj podatkov o
Aninem življenju pred začetkom drame, ko je bila v Franciji (to se nanaša na
obdobje pred letom 1522):
»ANNE [...] Dve leti sem preživela na dvoru kraljice Klavdije. Tam sem srečala pravi cvet
aristokracije. Kakšne manire, kakšen čar, kakšno jahanje in plesanje! Govorili so grško, latinsko in
italijansko – in govorili so svoj materni francoski jezik s posebnim smislom za izražanje, ki mi je
dal vpogled v to, kako se lahko govori ta jezik.« (Anderson 15) 3

V četrtem prizoru prvega dejanja je na več mestih nakazano, da je bil
takrat Percy že mrtev:
»ELIZABETH. Ne vem, brat. Minili sta dve leti, od kar se je prepirala s kraljem, a se je v tem času
veliko zgodilo. Ona ni več isto dekle. Nimam več vpliva nanjo, njen oče pa tudi ne.
NORFOLK. Ampak na kaj čaka, od kar je Northumberland mrtev?

3

»ANNE. [...] I spent two years at the court of Queen Claude. I met there the silkened flower of
the aristocracy. Such manners, such grace, such horsemanship and dancing! They spoke Greek,
they spoke Latin, they spoke Italian – and they spoke their own French with a wit and a fencer`s
point that gave me a glimpse of what a language could be!« (Anderson 15)
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[...] ELIZABETH: Ko je to pismo prišlo, je bil Northumberland že poročen s Shrewsburyjsko
pošastjo, in od takrat Anne ni več govorila z nikomer, saj veš. Celo z mano ne. Ostala je v svoji
sobi. Mislim, da je zakon ubil Northumberlanda. In to je skoraj ubilo Anne.
[...] ANNE. Northumberland je mrtev.
HENRIK. Nisem tega jaz ukazal.« (Anderson, 25, 27) 4

Northumberland je umrl leta 1537, medtem ko Andersonova drama poroča o
njegovi smrti že pred Anino poroko s Henrikom. Ob koncu tretjega dejanja,
poteka tudi pogovor med Henrikom in Anne (Elizabeth je z besedami: »Minili sta
dve leti, od kar se je prepirala s kraljem«, verjetno mislila na ta pogovor), četrti
prizor se pa odvija dve leti pozneje (v tem prizoru Anne Henriku pripisuje krivdo
za Northumberlandovo smrt in Henrika opozarja na dejstvo, da je poročen s
Katarino). Tudi v petem prizoru prvega dejanja je nekaj kronoloških napak. Kot
pomemben kraljevi uslužbenec nastopa Wolsey, ki je »padel« leta 1529, ter
omenja Karlov vdor v Italijo. V istem dejanju se omenja, da je Anne noseča in se
zato mudi z ločitvijo od Katarine (to se pa nanaša na leto 1533). Tako kot pred
tem Percyjeva smrt, je v tem primeru tudi Wolseyjevo delovanje postavljeno v
napačen čas. V šestem prizoru prvega dejanja je že prikaz kronanja Anne, ki se je
odvijalo leta 1533. Sam dogodek kronanja ni opisan, pač pa je prikazan odziv na
kronanje. Nekateri glasovi vzklikajo novi kraljici Anne, medtem, ko eden glas
vzklika kraljici Katarini. Anne opazi, da je bil šibek aplavz. S tem je Anderson
prikazal deljena mnenja o Henrikovemu ravnanju. Na nepriljubljenost kraljice je
avtor opozoril tudi v četrtem prizoru drugega dejanja, v katerem potekajo prepiri
okrog tega, kje bo živela Jane Seymour:
»NORFOLK. Dekle, resnica je takšna, da nimate trdnega položaja.
Vedno več ljudi vas želi spraviti iz oblasti.
[...] Želijo si staro kraljico nazaj.
[...] CROMWELL. Če se bo tako nadaljevalo,
bo množica izvedla državni udar, vaše veličanstvo.
4

»ELIZABETH. I don`t know, brother. It`s been two years since she quarrelled with the King, and
much has happened. She`s not the same girl. I have no influence over her, nor has her father.
NORFOLK. But since Northumberland`s dead – what does she wait for?
[...] ELIZABETH: When that letter came – and Northumberland had been married off to the
Shrewsbury horror, Anne spoke to no one, you know. Not even to me. She stayed in her room. I
think that marriage killed Northumberland. And it came near to killing Anne.
[...] ANNE. Northumberland is dead.
HENRY. Not by my order.« (Anderson 25, 27)
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Ločitev bo neveljavna,
vaš zakon pa prav tako.« (Anderson 54–55)5

V četrtem prizoru prvega dejanja Henrik osvaja Anne, ampak ona ne želi postati
kraljeva ljubica, vendar pa Henriku obljubi, da se bo poročila z njim, če jo bo
naredil za kraljico. To je tudi v istem prizoru, ko Anne Henriku očita
Northumberlandovo smrt. V tej potezi se kaže Anina preračunljivost, ki se še
jasneje izrazi takrat, ko po poroki brani svoj položaj in položaj svoje hčere ter
tako povzroči smrt političnih nasprotnikov. Da Anne Henriku ni naklonjena, opazi
Wolsey, ki Henrika opozori, da ga ona sovraži in da bo to zakon sovraštva. Pred
tem ga še opozori, da lahko njegova poroka z Anne povzroči žrtve. Anne Henriku
tudi sama reče, da ga ne ljubi: »Lahko bi rekla, »Ljubim te, ljubim te, ljubim te!«
Nisem tega rekla. Ker to ne drži.« (Anderson 35)6 Pozneje v drami (po kronanju)
zatrdi, da ga ljubi (Anderson 46), v čemer bi lahko videli tudi spremembo čustev
do Henrika, ampak to ne spremeni dejstev o njenem ravnanju pred poroko in
preračunljivemu ravnanju po poroki, s katerim si prizadeva sebi in svoji hčeri
ohraniti dotakratni položaj. V drami je Anne prikazana kot povod za usmrtitev
Henrikovih nasprotnikov. V šestem prizoru prvega dejanja (isti prizor, ki obdela
Anino kronanje) se More, Fisher in Houghton vsi skupaj izrečejo proti kraljevemu
vodenju Cerkve (zavrnitev je torej skupinska in v istem prizoru). Tu se kaže
kronološko poenostavljanje, saj se kronanje dogaja v istem prizoru kot odklonitev
prisege. Njihova usmrtitev nato ni prikazana kot posledica predhodnega sojenja,
ampak kot kraljev ukaz na Anino željo (v četrtem prizoru drugega dejanja):
»HENRIK. [...] Še vedno si te želim – zaradi tvoje jeze
in krvi na tvojem obrazu –
in, če mi daš princa, se stvari morda spremenijo –
morda celo jaz!
ANNE. Ne. – Ne, dokler jih ne usmrtiš –
5

»NORFOLK. The truth is, girl, you`re on slippery ground.
More and more the common folk cry down your name.
[...] They`re for having the old Queen back.
[...] CROMWELL. If things go as they`re going,
the Commons will revolt, Your Majesty.
The divorce will be invalitated,
and your marriage also.« (Anderson 54–55)
6
»I could have said, »I love you, I love you, I love you!« I didn`t say it. Because I don`t.«
(Anderson 35)
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Mora, Houghtona in Fisherja
ter vseh, ki ne bi potrdili –
ne, dokler Elizabeta ni tvoja dedinja.
HENRIK. (Cromwellu.)
Torej jih daj ubiti. Pojdi in stori to!
(Cromwell in Norfolk odideta.)
Vidiš, ropal in ubijal sem na tvoj ukaz.
In zagrešil bogoskrunstvo.« (Anderson 58)7

V soočenju med Henrikom in Anne pred usmrtitvijo ji Henrik to tudi očita:
»Pahnila si me v ubijanje – krvavi posel, ki je zadel Mora in vse ljudi, ki so me imeli radi, a niso
mogli potrditi. To je zagrešila tvoja roka. Krvava je.« (Anderson, 69–70)8

Poenostavljanje je opazno tudi pri sojenju Anne, kjer avtor zopet glavno vlogo za
razsodbo pripiše njej. Razsodba poteka kar preko pogovora med Henrikom in
Anne v zadnjem soočenju, ko Anne zatrdi, da je kriva.
»ANNE. [...] Lagala sem ti. Ljubila sem te, a sem ti lagala. Bila sem nezvesta! Nezvesta z
mnogimi! [...] Z mnogimi! Ne z enim! Z mnogimi!
HENRIK. (Norfolku)
Kriva je!
Nadaljuj s to farso.« (Anderson, 70–71)9

7

»HENRY. [...] Yet at this moment I want you – because of your anger
and the flash of blood in your face –
and, if you give me a prince, things may change –
even I may change!
ANNE. No. – Not unless you kill them –
More and Houghton and Fisher
and all who will not sign –
not unless Elizabeth is your heir.
HENRY. (To CROMWELL.)
Put them to death, then. Go out and do it!
(CROMWELL and NORFOLK exit R. arch.)
See now. I rob and murder at your order.
And commit sacrilege.« (Anderson 58)
8
»You brought me into blood – that bloody business of the death of More and all the pitiful folk
who were like him and wouldn`t sign. Your hand was to that. It`s blood-stained.« (Anderson, 69–
70)
9
»ANNE. [...] I lied to you. I loved you, but I lied to you. I was untrue! Untrue eith many! [...]
With many! Not with one! Many!
HENRY. (To NORFOLK)
She`s guilty!
Proceed with this mummery.« (Anderson 70–71)

50

V naslednjem prizoru že poteka Anina usmrtitev, ki v celoti poteka za odrom.
Drama se namreč konča s Henrikovim monologom, med katerim udarec topa
Henriku da vedeti, da je usmrtitev izvršena. Na ključnih mestih v drami je Anne
prikazana kot preračunljiva ženska, ki skrbi predvsem za svoj položaj. V tretjem
prizoru prvega dejanja je Anne v odnosu s Percyjem čustveno naravnana, a se
očitno po njegovi smrti spremeni, na kar nakaže tudi njena mati Elizabeth.
V Andersonovi drami ni veliko prostora namenjenega Henrikovemu
osvajanju Anne Boleyn. Prvi dialog med Anne in Henrikom se odvija v tretjem
prizoru prvega dejanja po tem, ko Wolsey prekine zvezo med Anne in Percyjem.
Peti prizor v prvem dejanju se očitno odvija v času, ko sta bila Anne in Henrik že
poročena, vendar poroka še ni bila javno priznana, prav tako Anne takrat še ni bila
kronana (»ANNE. [...] Vedi, da sva sklenila dogovor. Rekla sem: »Če me boš
naredil za kraljico, se bom poročila s tabo.« Ampak najin zakon je bil sklenjen
naskrivaj, v cerkvi pa nisem postala kraljica; Nisem kraljica, in moj otrok ne bo
podedoval prestola!« (Anderson 34–35)10) Vse osvajanje se torej zgodi v dveh
prizorih. V tretjem prizoru Henrik izpove ljubezen, Anne pa zatrjuje, da je
zaljubljena v Percyja. V četrtem prizoru Anne kot rečeno, obljubi, da bo pristala
na poroko, če bo v tem primeru postala kraljica. Izogniti se hoče namreč statusu
kraljeve ljubice, kot ga je imela njena sestra Mary. Anne je imela pomisleke, ker
je bil Henrik poročen s Katarino in bi bili tako otroci med njo in Henrikom
nezakonski. Kot bomo videli pozneje, drama Claire Luckham osvajanju nameni
veliko več pozornosti kot Andersonova drama in to postavi tudi v naslov drame.
Prvo dejanje se odvija od Aninega odnosa s Percyjem do Elizabetinega
krsta. Drugo dejanje zajema krajše časovno obdobje: od Elizabetinega rojstva
(1533) do Anine usmrtitve (1536). Drugo dejanje zajema npr. Elizabetino rojstvo,
Henrikovo spogledovanje z Jane Seymour, ukaz usmrtitve Houghtona, Mora in
Fisherja, rojstvo mrtvega sina, Anina aretacija, njeno soočenje s Henrikom in
njena usmrtitev. Dogodki, ki so opisani v drami so torej vzeti iz zgodovinske
realnosti, vendar je pa na nekaterih mestih nekaj kronoloških odstopanj. Obsodbe
na smrt je avtor poenostavil in Anne Boleyn prikazal kot osebo, ki je imela glavno
vlogo pri vseh odločitvah.
10

»ANNE. [...] And we had a bargain, remember. I said, »If you will make me queen I will marry
you.« But our marriage was at night and in secret; the church does not hold it valid; I am not the
queen, and my child will not inherit the throne!« (Anderson 34–35)
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6. ROBERT BOLT, ČLOVEK ZA VSE ČASE
6. 1. ROBERT BOLT: ŽIVLJENJE IN DELO
Robert Bolt se je rodil leta 1924 v Manchestru in v istem kraju obiskoval
gimnazijo. Po koncu šolanja je kratek čas deloval v zavarovalniški pisarni, nato pa
je služil v Royal Air Force in vojski med leti 1943 in 1946. Šolanje je nadaljeval
na univerzi v Manchestru, kjer je leta 1949 diplomiral iz zgodovine. Podiplomsko
delo je nato opravljal na Exeter University, postal učitelj, in bil vodja oddelka za
anglistiko na Millfield School med leti 1952 in 1958. Pozneje se je posvetil
literarnemu delu. V času svojega poučevanja je pisal radijske igre. Njegova prva
odrska igra je bila Kritika in srce (The Critic and the Heart) v letu 1957, ki so ji
sledili še Cvetenje češenj (Flowering Cherry, 1958), Tiger in konj (The Tiger and
the Horse, 1961), Človek za vse čase (A Man for All Seasons, 1960) in Lawrence
Arabski (Lawrence of Arabia, 1962). Igra Človek za vse čase je bila zelo uspešna
v Angliji in pozneje tudi New Yorku leta 1962, kjer je bila od kritiškega odbora
proglašena za najboljšo tujo igro v letu. (povzeto po Drabble 115–116;
Teddington 3–4)
6. 2. ROBERT BOLT, ČLOVEK ZA VSE ČASE (VSEBINA DRAME)
V začetku drame se Wolsey pritožuje nad dejstvom, da Thomas More vse
gleda skozi moralo. Wolsey je opozoril Mora, da kralj potrebuje sina, Katarina mu
pa ne more več dati otrok. V primeru da kralj ne bo imel dedičev, bi lahko prišlo
do vojne, kakršne so bile »yorkovske«. Mora prigovarja, naj začne podpirati
ločitev, ta pa mu odgovarja, da je papež podelil spregled že pri poroki med
Henrikom VIII. in Katarino ter bi moral potem papež ponovno podeliti spregled.
Nato Chapuys pove Moru, da bi se španski kralj Karel čutil užaljenega, če bi bila
prizadeta kakšna žalitev sestri njegove matere (kraljici Katarini).
Morova hči Margaret se želi poročiti z Roperjem, a More te poroke ne
dovoli. Pri tem poudari, da ni z njegovo družino in premoženjem nič narobe, pač
pa ga moti to da je »krivoverec«, »luteran«. Govori se tudi, da bi More lahko
postal državni kancler v primeru da Wolsey pade (vsaj tako naj bi Margareti in
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Alice rekel vojvoda Norfolški). More misli na to, da bi postal kancler ni bil
naklonjen.
Sledi srečanje med Henrikom VIII. in Thomasom Morom. Henrik od Mora
zahteva, da podpre njegovo razvezo. Ob tem mu Henrik zaupa, da meni, da
njegova poroka ni bila veljavna, saj je bila Katarina vdova njegovega brata. Pri
tem se sklicuje na tretjo knjigo Stare zaveze: »Ne razkrivaj nagote žene svojega
brata.« (Bolt 30) Meni, da ga je Bog kaznoval in zato nima sina. Katarina mu je
rojevala sinove enega za drugim, a so bili vsi mrtvorojeni ali pa so umrli v prvem
mesecu. Ima sicer hčer, nima pa sina. Zato želi zavreči kraljico, Morovo podporo
si pa želi, ker je znan po tem, da je pošten. More kljub Henrikovemu vztrajanju ne
podpre razveze. Po Henrikovemu odhodu ga njegova žena Alice prosi, naj
Henriku ostane prijatelj.
Nato Roper skupaj z Margareto pride k Moru in mu reče, da so se njegovi
pogledi na Cerkev spremenili odkar sta se zadnjič videla (»Nič ne spreminjam
tistega, kar zadeva telo Cerkve – menjavce denarja je treba pri priči izgnati iz
templja – z ognjenim bičem, če je treba! Ampak napasti Cerkev sámo! Ne, za tem
vidim napad na Boga« (Bolt 34)). Moru tudi očita, da ga je dvor izpridil in se je
naučil prilizovati. Sledi prizor, ko Rich prosi Mora, da bi ga vzel v službo, a ga
Roper in Alice opozorita, da je Rich nevaren in naj ga zapre (bil naj bi vohun).
Rich je pravočasno odšel. Cromwell Richu pove, da gre tajnik državnega sveta
Thomas Paget v pokoj. Pozneje mu še reče, da meni, da bi bil dober zakladnik za
yorško škofijo, Rich pa za to službo pokaže zanimanje.
V začetku drugega dejanja »navadni človek« pove, da se je odmor začel v
prvih mesecih leta 1530 in smo zdaj sredi maja 1532. V tem dejanju se pokažejo
govorice, da bo More odstopil kot kancler v primeru, da se bo Cerkev na svojem
zboru uklonila kralju. Pozneje Norfolk Moru sporoči, da se je cerkveni zbor
uklonil in da bodo tako plačali globo sto tisoč funtov in pretrgali zvezo z Rimom.
More nato s pomočjo Margaret sname verižico kot znamenje odstopa. Alice
njegovi odločitvi močno nasprotuje in ga poskuša od te odločitve odvrniti. More
pravi, da bo zdaj, ko se je službi odpovedal, pisal in bral, Alice pa se zaveda, da
bo zdaj izgubila svoj položaj in spet postala gospodinja. More pravi, da bo večino
služinčadi v kuhinji treba odsloviti, a jim bodo prej poiskali druge službe.
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Cromwell in Norfolški načrtujeta, da bi Mora s kakšno stvarjo izsiljevala,
da bi ga izsilili, da bi podprl kraljevo ločitev, a neuspešno. More se ubrani vseh
očitkov. Margareta in Roper nato povesta Moru, da bodo v parlamentu sprejeli
novo postavo. Ljudi naj bi prisilili k neki prisegi in kdor ne priseže, bi veljal za
izdajalca. Kaj točno naj bi v tej postavi pisalo takrat še niso natančno vedeli.
More se nato znajde v ječi (zaplenjeno mu je bilo premoženje, obsojen je
bil na dosmrtno ječo). Cromwell, Norfolški in Cranmer pridejo ter ga želijo
prepričati, da bi prisegel na postavo, a on noče kljub temu, da so številni ljudje to
podpisali. Ječar jim je moral priseči, da če bo Mora slišal kaj govoriti o kraljevi
razporoki, kraljevi vrhovni oblasti v Cerkvi ali o kraljevi poroki, da bo o tem
poročal poveljniku zapora. Margaret, Roper in Alice pridejo k Moru in ga tudi oni
(vsaj Roper in Margaret) prepričujejo, da priseže na postavo in pride na svobodo.
Alice Moru očita, da je rajši zaprt med miši in podgane, kot da bi bil doma med
njimi. More naroči Roperju, Margaret in Alice, naj odidejo na isti dan, a ne z isto
ladjo, ampak z raznimi ladjami iz raznih pristanišč. Na koncu drame poteka sodba
Moru in nato usmrtitev.
6. 3. BOLTOVO DELO IN ZGODOVINA
Glavni junak Boltove drame je Thomas More. Njegovo ime je zapisano v
podnaslovu drame, v začetku drame sta pa zapisana še dva citata:
»More je človek angelskega duha in izredne učenosti; jaz mu ne poznam para. Kje je še kdo, ki bi
bil tako blag, ponižen in ljubezniv? In kakor čas zahteva, mož čudovite vrednosti in
kratkočasnosti; in katerikrat žalostne resnosti: človek za vse čase. (Robert Wjittinton)«
»Bil je najbolj kreposten človek, kar se jih je kdaj rodilo na teh otokih. (Samuel Johnson)«

Že v začetku je torej nakazano, da bo drama predvsem prikaz Thomasa Mora kot
osebnosti in tudi v resnici je v vsebini drame velik poudarek na Thomasu Moru.
Pri svojem delu se Bolt opira na zgodovino in je zgodovinsko ozadje drame
prikazal v svojem predgovoru, ki ga je napisal septembra 1960. V predgovoru
poudari predvsem poroko s Katarino, ki je bila bratova vdova (to je bilo sicer po
krščanski veri prepovedano, a je papež to na željo krščanske Španije in krščanske
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Anglije spregledal), in ločitev (za katero je najprej Anglija zaprosila papeža).
Henrik naj bi imel slabo vest, saj je Sveto pismo grozilo tistim, ki se poročijo z
vdovo svojega brata, ravno s tistim, kar ga je doletelo – da ni imel moškega
potomca. V nadaljevanju predgovora prikaže Thomasa Mora, za katerega pravi,
da je, medtem, ko je pisal o njem, postal zanj »človek z neomajno trdnim
občutkom o samem sebi. Vedel je, kje začeti in kje nehati, katero območje samega
sebe lahko prepusti vdirajočim sovražnikom, in kaj lahko prepusti vdiranju tistih,
ki jih ljubi.« (Bolt, Predgovor 6) Na koncu spregovori o svojem slogu, med
drugim izpostavi »navadnega človeka«, igralca, ki ogovarja občinstvo in daje
pripombe k dogajanju. Poleg prologa je navadni človek drugi navzven očiten
pokazatelj navezave na zgodovino, saj s svojo prisotnostjo prekinja dramsko
dogajanje in pri tem daje tudi informacije o zgodovinskih dejstvih. Ta oseba
navzven kaže navezavo drame na zgodovino, a je tudi element odstopanja od
zgodovine, saj v drami tudi nastopa (npr. spusti Mora v ječo in zaklene za njim,
nastopa pa tudi kot rabelj ob usmrtitvi na koncu drame), kar je brez dvoma
avtorjev dodatek k zgodovinski zgodbi. »Navadni človek« poleg tega da daje
komentarje v drami večkrat aktivno nastopa kot kakšna druga oseba: kot strežaj,
čolnar, krčmar, ječar in rabelj.
Pri obravnavi drame moramo upoštevati naslednja dejstva: s hčerko
Thomasa Mora Margaret se je William Roper poročil leta 1521, mesto Lorda
kanclerja je prevzel 25. oktobra 1529, kralju je pa Thomas More vrnil veliki pečat
16. maja 1532. (Marius introduction XV, 364, 415) V tej drami se je avtor držal
kronološkega zaporedja dogodkov. Drama se začne v času, ko Margaret in Roper
še nista bila poročena (Roper je namreč Mora prosil za dovoljenje za poroko z
Margaret). Nato drama preskoči na čas, ko je More že državni kancler. Ta
kronološki preskok naznani »navadni človek«:
»Bodisi, da se držimo izročila, ki pravi, da je Wolsey umrl od žalosti, ali če sprejmemo manj
rahločutno diagnozo profesorja Larcomba, da je umrl od pljučnice, njen globlji vzrok je bila
kraljeva nemilost. Umrl je v Leicestru 29. novembra 1530, ko so ga peljali v zapore v Tower,
obdolženega veleizdaje. Naslednji angleški kancler je bil Sir Thomas More, učenjak, ki ga je imelo
ljudstvo za svetnika.« (Bolt 19)
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Naslednji kronološki preskok se zgodi v začetku drugega dejanja, ko »navadni
človek« pove: »Odmor se je začel v prvih mesecih leta 1530, zdaj pa smo sredi
maja 1532.« (Bolt 44) To je del drame, kjer se Thomas More odpove mestu Lorda
Kanclerja. Zadnji kronološki preskok je (tega tokrat »navadni človek« ne pove
tako jasno) verjetno iz leta 1532 (ali malo pozneje, ker se tik pred preskokom že
govori o prisegi) na leto 1535, saj zadnji del drame prikazuje Mora v ječi, sojenje
in usmrtitev. Glede na dogajanje v posameznih delih drame lahko rečemo, da se je
avtor držal kronološkega zaporedja. »Navadni človek« ob zadnjem kronološkem
preskoku navede tudi nekaj dejstev, ki zadevajo obdobje po koncu drame:
»Glede na stari izrek: Thomasa Cromwella so obsodili zaradi veleizdaje in usmrtili 28. julija 1540.
Vojvodo Norfolškega so obsodili zavoljo veleizdaje in naj bi bil usmrčen 27. januarja 1547,
vendar je kralj v noči 26. januarja umrl od sifilisa in ni mogel podpisati smrtne obsodbe. Thomas
Cranmer« – nadškof iz Canterburyja /pomigne s palcem/, to je onile – »je bil živ sežgan 21. marca
1556.« (Bolt 71)

Osebe, navedene na seznamu oseb v tej drami, so: »navadni človek«, Sir Thomas
More, Rihard Rich, vojvoda Norfolški, Alice More, Margaret More, kardinal
Wolsey,

Thomas

Cromwell,

Chapuys

(španski

poslanik),

Chapuysov

spremljevalec, William Roper, kralj Henrik VIII., ženska in Cranmer. Glavne
osebe so torej tudi resnične zgodovinske osebe. Avtorjev dodatek so »navadni
človek«, »ženska« in Chapuysov spremljevalec (pri zadnjih dveh je morda avtor
imel v mislih resnične zgodovinske osebe, a iz drame v tem primeru ni razvidno,
za koga bi šlo). Osebe, ki jih je avtor dodal, ne vplivajo bistveno na dogajanje,
ampak dogajanje le dopolnjujejo ali ga komentirajo. »Navadni človek« poleg že
omenjenih komentarjev, v katerih omenja zgodovinska dejstva, kot strežaj npr.
komentira tudi Morov značaj (»Moj gospod Thomas More bi dal komur si bodi
kar si bodi. [...] to je slabo ... zakaj nekega dne bo kdo hotel od njega nekaj, kar
želi obdržati; pa tega ne bo več znal.« (Bolt 8)) Na koncu drame veliko nastopa
ječar, ki Moru napoveduje obiske in priseže pred Cranmerjem, da bo poročal o
vsem, kar bi Thomas More govoril proti kralju, državnemu svetu ali državi. Prav
tako mu Cranmer obljubi petdeset gvinej, če bo držal obljubo, nato pa ječar pri
sebi reče, da noče imeti nič pri tem in naj to opravijo sami s seboj. Poseben primer
je »ženska«, ki v drami ni poimenovana, a nastopa kot oseba, kateri naj bi po
56

njenih besedah More krivo razsodil proti njej v času, ko je bil kancler, kar Moru
očita tudi pred usmrtitvijo.
Dialogi v tej drami niso samo nekaj, kar bi bilo nujno potrebno za prikaz
zgodovinskih dogodkov, ampak v drami potekajo tudi dialogi o religioznih
vprašanjih. S tem, ko je avtor ubesedil dialoge, je tako tudi pomembno prispeval k
predstavi gledalca in bralca o notranjemu življenju zgodovinskih oseb.
»MORE: [...] Vem, kaj je po postavi, ne, kaj je prav. In držal se bom tistega, kar je po postavi. [...]
Ne, globoko podnje; samo naj vas na nekaj opozorim – jaz nisem Bog. Po tokovih in vrtincih
dobrega in zlega, kjer je po vašem tako preprosto jadrati, jaz ne znam pluti. Nisem pomorščak. Pač
pa v goščavah postave, o, tam sem gozdar. Dvomim, da je na svetu kdo, ki bi mi mogel tam slediti,
hvala bogu... [...] Da, tudi vragu bi dal varstvo postave, da ostanem sam varen.
ROPER: Že dolgo sumim, da je tako; to je zlato tele; postava je vaš bog.« (Bolt 36–37)

More je kot osrednji junak predstavljen tudi po osebnostnih lastnostih. Strežaj
Mora predstavi kot pobožnega, namigne pa tudi na nekatere stranske lastnosti:
»Sir Thomas vstaja ob šestih, gospod, in moli poldrugo uro. [...] V postnem času je živel ob
samem kruhu in vodi. [...] Dvakrat na teden se spove, gospod. Pri župniku. Dominikancu. [...]
Hočem reči, lahko bi mu bil povedal o Siru Thomasu vse mogoče reči – da ima revmatizem, da
ima črno vino rajši od belega, da mu je na morju hitro slabo, da ima rad slanike, da se boji, da bo
utonil.« (Bolt 22–23)

Predstavljen je tudi kot izobražen človek, saj je iz dialoga med Henrikom in
Margaret razvidno, da je svojo hči naučil latinsko. Najbolj poudarjena Morova
lastnost v drami je vztrajnost pri upoštevanju svojih načel. Najprej se to pokaže v
začetku drame, ko se More ne pusti prepričati Wolseyju, da bi podprl kraljevo
ločitev. Pozneje ga želi v to prepričati tudi Henrik VIII., a zopet neuspešno.
Zaradi svojih načel se pozneje tudi odpove kanclerski službi. Zaradi vztrajanja pri
odklonitvi prisege se nato znajde v ječi, kjer ga želijo prepričati, da bi prisegel:
najprej Cromwell, Norfolški in Cranmer, pozneje pa tudi Margaret, Roper in
Alice. More kljub temu vztraja pri odklonitvi prisege, zaradi česar je na koncu
tudi usmrčen. Na sojenju bi se lahko smrtni kazni še vedno izognil, a je pri svojih
stališčih vztrajal do zadnjega:
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»NORFOLŠKI [...]: Sir Thomas More, stojite tu pred nami v Westminster Hallu, da se boste
zagovarjali zaradi veleizdaje. Čeprav ste sramotno užalili Kraljevo Veličanstvo, celo zdaj še
upamo, da lahko še vedno dosežete kraljevo milostno odpuščanje, če se skesate in boste obžalovali
svoje uporne misli.
MORE: Hvala vam, gospodje sodniki. Vendar jaz prosim vsemogočnega Boga, naj mi ohrani mojo
pošteno misel do poslednje ure, ki jo bom učakal ...« (Bolt 84)

Glavna tema v drami je zgodba Thomasa Mora, ki postane angleški
kancler, pozneje to funkcijo zavrne, vztraja pri odklonitvi prisege, je nato zaprt in
usmrčen. Glede dogodkov v Morovi življenjski zgodbi in njihove kronološke
razvrstitve se je More zgledoval po zgodovinskih dejstvih. Skupaj s tem se
prepleta Morova osebna zgodba v zvezi z odnosi med njim, ženo Alice in njegovo
hčerko Margaret. Nasprotovanje njegove žene in hčerke Morovemu vztrajanju pri
odklanjanju prisege, je prav tako v skladu z zgodovinskimi dejstvi. Alice tako v
zgodovini kot v drami izrazi nerazumevanje nad Morovim vztrajanjem.
Wolseyjev padec in Morov prevzem funkcije angleškega kanclerja se zgodita
znotraj kronološkega preskoka v drami in se torej v celoti zgodita za odrom.
Konec drame je v znamenju sojenja Moru, v kateremu ima veliko vlogo Rich, ki
priča proti njemu z lažno izjavo (takšno vlogo je pa imel tudi v zgodovini).
Resnično je tudi težko poslavljanje Margaret od Mora pred usmrtitvijo:
»Ampak Margaret mu ni mogla dovoliti, da bi odšel. K njemu se je znova in znova vračala, ga
objemala in poljubljala, in nazadnje s težkim srcem odšla o njega.« (Marius 511) 11
»MARGARET: Oče!/Steče v sredo k njemu in se mu vrže okoli vratu/ Oče! Oče, oče, oče, oče!«
(Bolt 91)

Henrikova ločitev od Katarine, njegova poroka z Anne Boleyn ter posledično
odcepitev Anglije od rimokatoliške Cerkve, kar so za zgodovino Anglije
najpomembnejši dogodki, so prikazani samo toliko, kolikor je to potrebno za
razumevanje Morove življenjske zgodbe. To se vidi tudi po tem, da v drami
Katarina Aragonska in Anne Boleyn ne nastopata. Če upoštevamo čas, v katerega
je bila umeščena drama, je to čas, ko se je Henrik ločil od Katarine, se poročil z
11

»But Margaret could not let him go, and she pushed her way back again and again and embraced
him and kissed him, »and at last with a full heavy heart was fain to depart from him.«« (Marius
511)
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Anne Boleyn in se je rodila njegova hči Elizabeta. Ločitev od Katarine je opisana
samo iz političnega vidika, Katarinina življenjska zgodba pa je tu zanemarjena.
Prav tako nista obravnavani Henrikova poroka z Anne Boleyn in rojstvo
Elizabete. Že v začetku drame Wolsey Moru predstavi problem nasledstva: kralj
potrebuje sina, Katarina mu pa ne more več dati otrok. Pri tem je predstavljeno
tudi zgodovinsko dogajanje iz preteklosti, ko je papež podelil spregled pri poroki
med Henrikom VIII. in Katarino, kar ustreza zgodovinski realnosti. Resničen je
tudi Henrikov dvom v verodostojnost svojega zakona s Katarino, vendar si pa v
primeru Boltove drame Henrik za zaupnika izbere Thomasa Mora. More želi
Henrika pomiriti s sklicevanjem na peto Mojzesovo knjigo, a mu Henrik odvrne,
da je tisto zapisano dvoumno. Dialog je umeščen v čas, ko je bil More državni
kancler, torej nekje med leti 1530 in 1532. V leto 1532 je pravilno umeščen
Morov odstop iz funkcije angleškega kanclerja kot posledica dejstva, da se je
Cerkev uklonila kralju. Slednje se verjetno nanaša na 15. 5. 1532, ko so angleški
škofi ponudili poslušnost kralju. Dan pozneje je Thomas More izročil kralju veliki
pečat. (Marius 415) V Boltovi drami je Morov odstop prikazan takole:
»MORE:[...] /Se trudi z verižico./ Pomagaj mi to sneti.
NORFOLŠKI: Jaz že ne.
[...] MORE/resnobno posluša, potem/: Margaret, boš ti?
MARGARET: Če želiš.
MORE: Moje pametno dekle.
/Margaret mu vzame verižico z vratu/« (Bolt 49)

Naslednja omemba zgodovinskih podatkov je nova postava, za katero More izve
od Margaret in Roperja. Zaradi zavrnitve prisege se More znajde v ječi in je nato
usmrčen. Prisego so začeli sprejemati marca 1534 (prva omemba prisege se v
drami verjetno nanaša na čas, ko je bila »nova postava« še v pripravi).
Houghtonova in Fisherjeva zavrnitev prisege, ki se omenja v Andersonovi drami,
je v Boltovi drami zanemarjena. Bolt se je torej držal zgodovinskih dejstev, dodal
pa je le nekaj stranskih oseb, ki dopolnjujejo ali komentirajo dogajanje ter preko
dialogov posredoval svojo predstavo o notranjem življenju dramskih oseb.
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7. CLAIRE LUCKHAM, ZAPELJEVANJE ANNE BOLEYN
7. 1. CLAIRE LUCKHAM: ŽIVLJENJE IN DELO
Claire Luckham je poleg dela Zapeljevanje Anne Boleyn (The
seduction of Anne Boleyn, prvič uprizorjena 23. aprila 1998 v Nuffield Theatre v
Southamptonu) napisala še npr. dramo Trafford Tanzi (prvič uprizorjena 7.
oktobra 1980 v Contact Theatre v Manchestru ) in Dramatični odnosi gospodične
Fanny Kemble (The dramatic attitudes of Miss Fanny Kemble; prvič uprizorjena
15. novembra 1990 v Nuffield Theatre v Southamptonu). Janelle Reinelt v
prispevku Beyond Brecht: Britain`s New Feminist Drama omenja uporabo
»Brechtian tehniques« v delu Trafford Tanzi. Claire Luckham je tudi sama
zapisala, da je veliko brala Brechtovo delo o gledališču. Šlo naj bi za feministično
transformacijo te tehnike. (Luckham 14, 50, 128; Reinelt 158; Gardner 388)
7. 2. CLAIRE LUCKHAM, ZAPELJEVANJE ANNE BOLEYN (VSEBINA
DRAME)
V začetku drame v družini Boleyn teče debata o Mary in njenemu statusu
kraljeve ljubice. Starša sta presenečena, saj sta se jo trudila dobro vzgojiti in jo s
tem namenom celo poslala na francoski dvor. Mary odvrne, da se je ravno tam
naučila spogledovanja, svoj odnos s Henrikom pa utemeljuje z dejstvom, da bi
lahko od tega imela materialne koristi (zato naj bi bil njen oče član koncila, obeta
si pa tudi poroko med svojim bratom Georgeom in Jane Parker). Anne se želi
vrniti na dvor, a ji oče odvrne, da zdaj še ni pravi čas. V tretjem prizoru se noseča
Mary jezi na Henrika, ker noče priznati njenega otroka in trdi, da je otrok njegov,
saj z možem Williamom ni spala že več let. V četrtem prizoru se Henrik s
Thomasom pogovarja o citatu iz Stare zaveze, ki pravi, da se ne sme ženiti z ženo
svojega brata, sicer je to nečista stvar in naj bosta brez otrok. Henrik to povezuje z
dejstvom, da so njegovi moški potomci umirali eden za drugim, kmalu po rojstvu
ali pa so se že rodili mrtvi. Preživela je le njegova hči Mary. Thomas ga tolaži, da
gre morda za napačen latinski prevod. Henrik ga prosi, da naj najde nekoga, ki
zna hebrejsko. Pozneje Thomas prebere drugo interpretacijo, ki pravi da tisti, ki se
oženijo z ženo svojega brata, ostanejo brez sinov. Henrik to poveže s svojo usodo
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in v tem vidi tudi argument, da bi mu papež moral dovoliti ločitev od Katarine. V
osmem prizoru gre za prikaz homoseksualnega razmerja med Smeatonom in
Georgeom. V devetem prizoru Katarina izpove razočaranje nad dejstvom, da se
želi Henrik ločiti od nje, on pa ji poskuša dopovedati, da je njun zakon
neveljaven, saj se je poročil z ženo svojega brata, a ona vztraja pri tem da je njun
zakon veljaven.
Pozneje iz pogovora med Henrikom in Thomasom izvemo, da je Sveti
sedež padel v roke Španije. V tistem času se začne postopno osvajanje Anne. V
desetem prizoru Henrik sprašuje Anne, katere kvalitete pričakuje od svojega
moža. Odgovori mu, da pričakuje prijaznost, da se ji ne bo smejal, da bo skupaj z
njo jahal in plesal ter da ji bo pisal in bral pesmi itd. Henrik pozneje sklene, da bo
pisal papežu. V enajstem prizoru Henrik izrazi sum, da je Katarina pisala Španiji.
V istem prizoru Henrik Anne izrazi željo po spolnem odnosu. Anne je obupana in
svoji sestri Mary reče, da bo postala nuna. Ko pride Katarina, posumi, da njen
mož še vedno sanja o Anne. Reče tudi, da ne bo jezna, če bo postala ljubica
njegovega moža. V štirinajstem prizoru Henrik izpoveduje Anne ljubezen, ona mu
pa odvrne, da je poročen in ima hči. Henrik nato reče Katarini, da je pisal papežu,
če mu dovoli imeti dve ženi dokler zakon ne bo razveljavljen. Katarina je
ogorčena in Henriku očita, da se ne ozira na njena čustva in se želi ločiti samo
zato, ker mu ni dala sina ter poročen obljublja roko ženski brez zgodovine. Pove
mu tudi, da ji je Karel obljubil, da papež ne bo dal razveze. Pisala je namreč svoji
družini v Španijo. Katarina tudi opozarja, da imata hči, a ji Henrik odvrne, da je
ona ženska in ne more vladati. Katarina pozneje ozmerja Anne, zaradi česar je
Anne prizadeta, saj je Katarini naklonjena. V petnajstem prizoru Henrik reče
Anne, da ji je poskušal napisati pesem, a se ni mogel spomniti besed.
V drugem dejanju Anne pristane na to, da se bo poročila s Henrikom. V
tretjem prizoru je Mary oblečena v črno in iz pogovora lahko sklepamo, da je
umrl njen mož William. Pozneje se razve, da je papež ugodil Katarininim
zahtevam. Obeta se poroka med Henrikom in Anne, Thomas pa se že zave, da bi
to pomenilo prelom Anglije z Rimom. George nad tem dejstvom ni zaskrbljen, saj
bodo imeli sorodnico za kraljico. V dvanajstem prizoru Henrik Anne izrazi načrte,
da se bosta poročila na skrivaj. Potrebno je še, da bi parlament ratificiral Act of
Appeals in se Cranmer izjavil proti zakonu s Katarino. Potem bosta lahko to javno
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razglasila. Temu bi sledilo slovesno kronanje. Anne je ob misli na to, da bi postala
Henrikova žena in angleška kraljica navdušena. V trinajstem prizoru lahko iz
Anine izjave razberemo, da ima hči, a si je Henrik želel sina (le-tega naj bi mu
tudi obljubila). Sprašuje se, zakaj hči ne bi mogla vladati. Ko pride Henrik, sicer
pohvali videz svoje hčere, a jasno nakaže, da si še vedno želi sina. V štirinajstem
prizoru od Mary izvemo, da se je ponovno poročila. Iz pogovora med Henrikom
in Anne v petnajstem prizoru je razvidno, da je Henrik že začel z odnosom z
drugo osebo (verjetno Jane Seymour) in da je Anne splavila. Henrik si še vedno
želi sina, a Anne ne želi ponovno zanositi, saj se boji, da zaradi otroka ne bo imela
dovolj časa za Henrika in ga bo zato izgubila. Anne nato ponovno zanosi in rodi
mrtvega otroka, kar Henrika spravi v obup. Sprašuje se, zakaj se mu to dogaja, saj
zakon z Anne po njegovem mnenju v nasprotju z zakonom s Katarino ni bil
sporen. Prav tako po njegovem mnenju to ne more biti posledica njegovega
spogledovanja z drugo žensko. Možno razlago vidi v tem, da je ona čarovnica ali
pa da mu je bila nezvesta in to ni bil njegov sin. Ko Henrik odide, je Anne
obupana in se boji, da jo bo dal ubiti. Na koncu drame iz Elizabethine izjave lahko
sklepamo, da je Henrik obtožil Anne prešuštva s petimi moškimi (od tega naj bi
bilo eno prešuštvo z njenim bratom Georgeom).
7. 3. DELO CLAIRE LUCKHAM IN ZGODOVINA
V tem delu očiten namig na zgledovanje po zgodovinskih dejstvih
predstavljajo zapisani meseci in leta na začetku nekaterih prizorov. Na začetku
drame je zapisano, da dogajanje skupaj zajema več kot devet let. Prvi prizor v
prvem dejanju naj bi se odvijal poleti 1526, zadnji pa jeseni 1527. Prvi prizor v
drugem dejanju naj bi se odvijal na božič leta 1527, zadnji pa leta 1536. Osebe, ki
nastopajo v tej drami (»Thomas Boleyn, George Boleyn, Elizabeth Boleyn, Mary
Carey, Anne Boleyn, Henry Tudor, Katherine of Aragon, Smeaton (a musician)«
(Luckham 127)), so resnične zgodovinske osebe. Iz oseb, ki nastopajo v tej drami,
je razvidno, da je v tej drami velik poudarek na dogajanju v družini Boleyn.
Glavna tema v tej drami je življenjska zgodba Anne Boleyn, pri kateri gre
za prikaz njenega življenja pred poroko in po njej do usmrtitve. Skupaj s to temo
se prepleta proces ločevanja Henrika od Katarine. To dvoje bi lahko imeli za isto
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temo, saj je Henrikovo ločevanje od Katarine neločljivo povezano z Anino
življenjsko zgodbo. Ta drama ima krajši časovni razpon kot Andersonova, saj se
začne šele leta 1526 in posledično ne zajame njenega odnosa s Percyjem, ki je v
začetku drame sicer na kratko omenjen, vendar ni obdelan v takšni meri kot pri
Andersonu:
»MARY: Henry Percy se je zaljubil vate? Gotovo si se z njim spogledovala.
ANNE: Nisem.« (Luckham 132) 12

Prvi dogodki v drami, ki so povezani z ločevanjem Henrika od Katarine, so v
četrtem in šestem prizoru prvega dejanja, ko Henrik Thomasu izrazi svoje dvome
v zvezi z veljavnostjo zakona s Katarino in se pri tem sklicuje na Biblijo. Ti
njegovi dvomi se skladajo z zgodovinskimi dejstvi, dodatek avtorice je pa način,
kako je to v drami prikazano. Ker je ta drama osredotočena na družino Boleyn, si
drugače kot v Shakespearovi in Boltovi drami, v tem primeru Henrik izbere za
zaupnika Thomasa Boleyna. Začetke Henrikovega osvajanja Anne bi lahko
uvrščali v sedmi prizor prvega dejanja. V tem prizoru Henrik in Anne plešeta,
pogovor je pa že nekoliko ljubezensko obarvan:
»HENRIK. Ne spomnim se, da bi te poskušal poljubiti. Ne poljubljam te. Mi ne nameravaš tega
reči?
ANNE: Zakaj pričakuješ, da bi me poljubil?
/.../ HENRIK: Tvoja sestra je bila zelo dobra do mene – zaradi nje bi rad pazil nate.« (Luckham
143–144)13

V devetem prizoru je Katarina že seznanjena z dejstvom, da se želi Henrik ločiti
od nje. V istem prizoru izvemo, da je Sveti sedež padel v roke Španije. V desetem
prizoru sledi nov dialog med Henrikom in Anne, v kateremu sprašuje Anne,
katere kvalitete pričakuje od svojega moža. V naslednjem prizoru je Henrik bolj

12

»MARY: Henry Pery fell in love with you? You must have flirted with him.
ANNE: I did not.« (Luckham 132)
13
»HENRY: I shall remember not to try to kiss you. I shan`t be kissing you. Do you mind me
saying that?
ANNE: Why should I expect you to kiss me?
[...] HENRY: Your sister was extremely dear to me – for her sake I would like to look after you.«
(Luckham 143–144)
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direkten: »Rad bi se ljubil s tabo.« (Luckham 154)14 Željo po poroki Henrik
omeni v štirinajstem prizoru: »Res bi se rad poročil s tabo. To ti resno govorim.«
(Luckham 163)15 Takrat se Anne še brani poroke, češ, da je Henrik poročen in
ima hčer. Na poroko pristane šele v drugem prizoru drugega dejanja. Pred tem je v
petnajstem prizoru prvega dejanja še poskus pisanja pesmi Anne, ki je pa imela na
koncu le melodijo brez besedila: »Vidiš, ni besed. Popoln neuspeh. Poskušal sem
napisati pesem. Lepa glasba, ampak ni besed.« (Luckham 171)16 Prvo dejanje se
odvija v celoti med leti 1526 in 1527, medtem ko drugo dejanje prikazuje veliko
daljše obdobje. Obdobje, ki ga prikazuje prvo dejanje, je tisto obdobje, ko je bilo
Henrikovo osvajanje Anne najbolj intenzivno. Da je temu namenjena kar polovica
drame, se tudi sklada z naslovom drame: Zapeljevanje Anne Boleyn. Skozi prvo
dejanje ves čas spremljamo potek postopnega osvajanja Anne Boleyn. Do poroke
nato pride šele med dvanajstim in trinajstim prizorom drugega dejanja, preostanek
Aninega življenja pa je opisan zelo na kratko. Poroka in kronanje se v celoti
zgodita za odrom in v drami ta dva dogodka nista prikazana niti direktno niti
preko opisov v dialogih. Trinajsti prizor se že odvija po Elizabetinemu rojstvu
(poimensko sicer ni navedena, to lahko sklepamo po tem, da se je rodila
živorojena hči). Do konca drame sledita še dva splava. O prvem izvemo v
petnajstem prizoru, o drugem pa v sedemnajstem prizoru drugega dejanja. Iz
petnajstega prizora je tudi razvidno, da je Henrik že začel odnos z drugo žensko, a
to je vse razvidno iz pogovora med Henrikom in Anne. Lahko sklepamo, da gre za
Jane Seymour, vendar v prizoru ni poimensko navedena. Drama se konča z Anino
usmrtitvijo, a to ni prikazano direktno, niti v didaskalijah, ampak izključno v
pogovoru med Thomasom, Elizabeth in Mary, iz katerega izvemo, da je bila Anne
obtožena prešuštva s petimi moškimi, med njimi tudi s svojim bratom Georgeom.
Kot vidimo, so na ključnih mestih zgodovinski dogodki prikazani nejasno
preko pogovorov, kar otežuje analizo navezave avtorice na zgodovino. Morda je
bil namen avtorice, da bi prikazala dialoge čim bolj realno in tako gledalcem
nudila pristen vpogled v odnose v družini Boleyn. Anini družinski člani namreč
vedo, o kom govorijo in ne omenjajo imen samo zato, da bi gledalci vedeli, o kom
14

»I want to fuck you.« (Luckham 154)
»I really want you to marry me. I`m serious.« (Luckham 163)
16
»No words, you see. Complete failure. I`ve been trying to write you a song. Beautiful music but
no words.« (Luckham 171)
15
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govorijo. Luckhamova na oder postavi precej vsakdanji jezik, ki se nanaša tudi na
vsakdanje življenje, kar je avtoričin dodatek k zgodovini:
»ANNE. Počutim se omotično. Kot kaže sem jedla preveč mastno hrano.
ELIZABETH: Zaradi mastne hrane se lahko počutiš slabo.
ANNE: Ja, slabo! Ne morem nehati bruhati. No, želim si nehati. Morda bi se počutila bolje, če bi
pojedla nekaj sadja.
ELIZABETH: Lepo jabolko?
ANNE: Oo!
ELIZABETH: Lepo zeleno jabolko z le malo rdeče barve.« (Luckham 197) 17

V predgovoru je o slogu drame Claire Luckham Patrick Sandford zapisal:
»Tisto, kar zanima Claire Luckham, so človeški vidiki zgodbe. Igra se namenoma izogiba politiki
(razen seveda, v primerih, ko je posebno vplivala na dogajanje) in prikazovanju zgodovine na
odru. Jezik je namenoma moderen in čustveno izrazen namesto ceremonialen. Celo javno
»zapeljevanje« je v družinskem okolju namesto na dvoru.« (Sandford 9–10)18

V drami je tudi nekaj stranskih tem. Takšen primer je npr. prikaz
homoseksualnega razmerja med Georgeom Boleynom in Markom Smeatonom.
Na to je nakazano na več mestih v drami:
»SMEATON: Razglašam ljubezen.
GEORGE: Kristus, misliš, da tega nisem vedel? Jaz se jezno zavedam, da mi tvoje rjave oči
sledijo naokrog. /.../
(Poljubita se.)«
(Luckham 146) 19
17

»ANNE: I feel – dizzy. I want to... queasy. I must have eaten too much rich food.
ELIZABETH: Greasy food can make you feel sick.
ANNE: Sick! I can`t stop throwing up, well, wanting to. I might feel better if I had some fruit.
ELIZABETH: A nice apple?
ANNE: Oo!
ELIZABETH: A beautiful green apple with just a little red on it.« (Luckham 197)
18
»What interests Claire Luckham are the human aspects of this story. The play deliberately
avoids much of the politics (except of course where they specifically impinge) and more
significantly any sense of stage historicity. The language is deliberately modern and emotionally
expressive rather than ceremonial. Even the public »seduction« is a family scene rather than a
court occasion.« (Sandford 9–10)
19
»SMEATON: Declaring love, I think.
GEORGE: Christ, do you think I don`t know that? I am irritatingly aware of your brown eyes
following me around. [...]
(They kiss.)«
(Luckham 146)
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»SMEATON: Ljubim tvojega brata. Ti veš, da mi je bilo rečeno, da moški, ki ljubijo drug drugega
stopijo v pakt s hudičem. Jaz vem, da to ni res.
ANNE: Mislila sem, da ljubiš mene.
SMEATON: Ljubim. V mislih imam Georga in sebe. Ljubimca sva.
ANNE: Kaj misliš s tem?
SMEATON: Ljubimca sva.
ANNE: George? George, moj brat George?
SMEATON: Šokirana si.«
(Luckham 177) 20

Druga stranska zgodba je zgodba o Mary (njena nosečnost, moževa smrt in
ponovna poroka), ki je 4. februarja 1520 postala žena Williama Careya, v času, ko
je bila poročena z njim, pa je bila tudi ljubica Henrika VIII. 4. marca 1526 je
rodila sina, ki naj bi bil Henrikov potomec. (Warnicke 34, 46; Williams 103) V
tretjem prizoru prvega dejanja je Mary noseča, vendar Henrik noče priznati tega
otroka za svojega (v drami je sicer to dogajanje postavljeno nekje v konec leta
1526). V tretjem prizoru drugega dejanja, je Mary oblečena v črno in po njeni
izjavi: »Hočem Williama nazaj!« (Luckham 181) 21 lahko sklepamo, da gre za
smrt njenega moža. Priimek sicer ni naveden, ampak gre verjetno za Williama
Careya. Pod dramskimi osebami se Mary omenja s priimkom Carey, saj se drama
začenja poleti 1526, torej v času, ko je bila poročena z Williamom Careyem. Ni
pa bila poročena z njim skozi celotno dramo. V štirinajstem prizoru drugega
dejanja namreč Mary sporoči, da se je ponovno poročila, a ni povedala nikomur,
da je ne bi ustavili. Tu je avtorica verjetno imela v mislih skrivno poroko z
Williamom Staffordom leta 1534 (Warnicke 136), a ponovno v drami ni navedbe
imena, zato lahko to samo predvidevamo.
V drami ni obdelan samo odnos med Anne in Henrikom ter med Henrikom
in Katarino, ampak tudi odnos med Katarino in Anne. Anne in Katarina sta si
20

»SMEATON: I love your brother. You know they say that men that love each other have
entered a pact with the devil. I know that`s not true.
ANNE: I thought you love me.
SMEATON: I do. I meant George and I, we are lovers.
ANNE: What do you mean?
SMEATON: We are lovers.
ANNE: George? George, my brother George?
SMEATON: You`re shocked.«
(Luckham 177)
21
»I want William back!« (Luckham 181)
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naklonjeni in Katarina tudi nima nič proti, če bi bila Anne ljubica njenega moža,
ko pa se Anne in Henrik nameravata poročiti, pa Katarina začne Anne sovražiti. V
tem se kaže tudi odnos Katarine do Henrika. Moti jo predvsem dejstvo, da lahko z
ločitvijo izgubi svoj dotakratni položaj. Tudi Henrik vidi v tej poroki samo
politično korist (ko ugotovi, da z njo ne bo mogel imeti moških potomcev, se želi
ločiti). Anne ves čas čuti do Katarine naklonjenost in ji je žal, da so se odnosi
ohladili.
»KATARINA: Oh, je to res? Moj mož še vedno sanja o tebi. Nisem si mislila. [...] Jaz ne bom
jezna, če boš postala ljubica mojega moža, Anne. Videti je, da tvoja družina kliče.
ANNE: Prosim, prosim ne! Ne bi naredila tega. Ne bi mogla. Ne misli tega o meni. Prosim, raje bi
bila nuna. Verjemi mi, potem bi ti lahko postala bolj ljuba.« (Luckham 157) 22
»KATARINA: Jaz sem tvoja žena, Henrik. Jaz sem tvoja žena.
(Anne gre proti Katarini.)
In ona je tvoja vlačuga. Priležnica. Konkubina, ki jo podtikaš meni. Sveta resnica je, da sem jaz
tvoja žena. Ne bom prenašala tvojih umazanij. Kurba! Bog ne bo blagoslovil vajine zveze.«
(Luckham 167) 23

Zanimiv je odnos Henrika do Mary, ki je bila več let njegova ljubica. V
začetku drame v dialogu med Henrikom in Mary izvemo, da je Mary noseča, a
Henrik ne prizna otroka za svojega. Pozneje v pogovorih z Anne Henrik
negativno govori o Mary.
»HENRIK: Tvoja sestra je bila zelo dobra do mene – zaradi nje bi rad pazil nate.
ANNE: Bila?
HENRIK: Ja.
ANNE: Zakaj? To je kot da bi bila ona mrtva.
HENRIK: Ja, ja, to je, kajne? Nisem mislil tega. Kako malo pametno bitje si. Ti si pametna. To je
bistveno; za mene je ona mrtva. Živi žena Williama Careya, ne pa – ne bodi šokirana – ženska, ki

22

»KATHERINE: Oh, is that true? My husband is still dreaming of you. I think not. [...] I will not
be angry if you become the mistress of my husband, Anne. It seems to be your family`s calling.
ANNE: Please, please no! I wouldn`t do that. I couldn`t. Don`t think that of me. Please, I`d rather
be a nun. Believe me, then I could become more like you.« (Luckham 157)
23
»KATHERINE: I am your wife, Henry. I am your wife.
(ANNE moves towards KATHERINE.)
And she is your whore. Whore. Mistress. Concubine that you foist on me. God`s truth is that I am
your wife. I will not look after your dirty linen. Whore! God will not bless such a union.«
(Luckham 167)
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jo imam v mislih. In jaz pogrešam žensko. Bilo bi bolj prijateljsko od tebe, če bi mi dovolila
misliti nate kot na mojo malo sestro. Počutil bi se manj zapuščenega.« (Luckham 144)24
»ANNE: Spominjam te na Mary.
HENRIK: Preklinjam Mary!
ANNE: Kaj?
HENRIK: Preklinjam jo.« (Luckham 154) 25

Preko dialogov nekaj izvemo tudi o odnosih znotraj družine Boleyn. Starša
večkrat izrazita nestrinjanje z odločitvami svojih otrok. V začetku drame npr.
starša izrazita nestrinjanje z Maryinim statusom kraljeve ljubice, v drugem
dejanju pa Elizabeth izrazi nestrinjanje z dejstvom, da se bo Anne poročila s
Henrikom. Mary v obeh primerih zagovarja materialne koristi pri teh odločitvah.
Kot lahko opazimo, je avtorica podobno kot pri ostalih dramah glavne
dogodke (Anina poroka, kronanje, Elizabetino rojstvo in Anina usmrtitev) vzela iz
zgodovine, vsebina je pa na prvi pogled zelo podobna Andersonovi drami.
Interpretacija avtorice se kaže bolj v načinu, kako so ti dogodki prikazani,
predvsem pa v prikazu dialogov, ki so na nekaterih mestih povsem vsakdanji.
Tako je posledično vplivala na prikaz Henrikovega načina osvajanja Anne
Boleyn, odnosov med osebami ter značaja posameznih dramskih oseb.

24

»HENRY: Your sister was extremely dear to me – for her sake I would like to look after you.
ANNE: Was?
HENRY: Was.
ANNE: Why not is? It`s as though she is dead.
HENRY: Yes, yes, it is, isn`t it? I hadn`t thought of that. What a clever little thing you are. You
are clever. That`s the nub of it; to me she is dead. William Carey`s wife lives but not – don`t be
shocked – the woman I knew. And I miss that woman. It would be most friendly of you to allow
me to think of you as my little sister. I`d feel less abandoned.« (Luckham 144)
25
»ANNE: I remind you of Mary.
HENRY: Damn Mary!
ANNE: What?
HENRY: Damn her.« (Luckham 154)
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8. PRIMERJAVA MED DRAMSKIMI DELI NA TEMO HENRIKA VIII.
8. 1. VSEBINSKI POUDARKI, OSEBE IN SLOG DRAMSKIH DEL
Vsem štirim obravnavanim dramam je skupno dejstvo, da so osredotočene
na Henrikovo ločitev od Katarine in prelom Anglije z Rimom, kar ni nenavadno,
saj je to tisto, po čemer je Henrik VIII. najbolj poznan širši javnosti. Vendar so pa
poudarki posameznih avtorjev pri obravnavi teme različni. Pri Andersonovem
delu in delu Claire Luckham se vsebina odvija okrog Henrika in Anne Boleyn, gre
pravzaprav za prikaz zgodbe Anne Boleyn, kako se je poročila s kraljem in bila
nato usmrčena. Nekoliko bolj obrobna je Anne Boleyn pri Shakespearu, kjer je
poudarek predvsem na samem procesu ločitve in ne toliko na zgodbi Anne
Boleyn, posebej pomembno vlogo v drami pa imata kardinal Wolsey in vojvoda
Buckingham. V tej drami pravzaprav spremljamo tri zgodbe: Buckinghamovo,
Wolseyjevo in Henrikovo. Te zgodbe so sicer med seboj prepletene, a vse enako
pomembne in jih lahko obravnavamo vsako posebej. Poudarek na procesu ločitve
in ne na življenjski zgodbi Anne Boleyn se kaže predvsem v tem, da se drama
konča s krstom Elizabete, usmrtitev Anne Boleyn pa očitno avtorja ni zanimala.
Anne Boleyn je sicer ena ključnih oseb v zgodbi, a redkokdaj nastopa. Doživljanje
ločitve je opisano predvsem skozi oči Katarine, osvajanje Anne Boleyn in njen
odnos do Henrika v času pred poroko sta pa skoraj povsem zanemarjena. V
Boltovi drami Henrikova ločitev ni predstavljena niti skozi oči Katarine, niti skozi
oči Anne Boleyn, pač pa skozi oči Thomasa Mora. Poudarek je predvsem na
predstavitvi njegovih značajskih lastnosti in njegovega osebnega stališča. Anne
Boleyn in Katarina v tem delu niti ne nastopata. Če primerjamo še naslove dram,
vidimo, da je Henrik VIII. naslovni junak samo pri Shakespearovem delu. V
Boltovi drami je v podnaslovu naveden Thomas More, v Andersonovi drami in
drami Claire Luckham pa je v naslovu navedena Anne Boleyn. V drami Claire
Luckham je izmed obravnavanih dram največ poudarka na dogajanju v družini
Boleyn. Tako je v drami več pozornosti namenjene Mary, posebnost te drame v
primerjavi z ostalimi tremi je pa tudi prikaz homoseksualnega razmerja med
Smeatonom in Georgeom.
Obravnavane drame zajemajo različna časovna obdobja. Shakespearova
drama se začne leta 1521 s sojenjem in usmrtitvijo Buckinghama. V podobnem
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času ali še prej se začne Boltova drama, saj v začetku drame Margaret še ni bila
poročena z Roperjem. Ostali dve drami se začneta pozneje. Andersonova drama
zajema tudi Anin odnos s Percyjem in v dialogih med njima se nam razkrijejo
podrobnosti iz njenega življenja v Franciji. Anne se je v Anglijo vrnila šele leta
1522. Drama Claire Luckham se začne nekje v začetku Henrikovega osvajanja
Anne Boleyn leta 1526. Najzgodnejši konec je v Shakespearovi drami, ki se konča
z Elizabetinim krstom leta 1533. Boltova drama se konča leta 1535, ko usmrtijo
Thomasa Mora, Andersonova drama in drama Claire Luckham pa leta 1536 z
Anino usmrtitvijo. Pri Shakespearu in Andersonu lahko o letnicah sklepamo le iz
dogajanja (kjer pa lahko prihaja tudi do kronoloških nepravilnosti), pri Boltu vsaj
pri vmesnih kronoloških preskokih dogajanje umesti v čas »navadni človek«, v
drami Claire Luckham je pa čas dogajanja v številnih primerih naveden na
začetku prizora.
Izmed obravnavanih štirih dram izstopa Shakespearova po pomembnosti
vloge Buckinghama in Wolseyja, Boltova drama pa po pomembnosti Mora. Anne
Boleyn ima v Shakespearovi drami zelo obrobno vlogo, v Boltovi drami pa niti ne
nastopa. Glede vsebinskih poudarkov torej največ podobnosti opazimo med
Andersonovim delom in delom Claire Luckham. Obe sta osredotočeni na
življenjsko zgodbo Anne Boleyn in prikazujeta njeno življenje od časa, ko še ni
bila v razmerju s Henrikom do njene usmrtitve. Vendar so pa tudi med tema
dvema deloma opazne nekatere razlike. Delo Claire Luckham se bolj osredotoča
na dogajanje v družini Boleyn, na kar kaže dejstvo, da je v tej drami kar pet od
osmih oseb pripadnikov te družine. To so Thomas Boleyn, George Boleyn,
Elizabeth Boleyn, Mary Carey in Anne Boleyn. V Andersonovem delu družini
Boleyn pripadajo štiri osebe od šestnajstih (George ne nastopa). Posledično je v
delu Claire Luckham tudi dialogov med družinskimi člani Boleyn precej več. V
tej drami je zanemarjen odnos Anne Boleyn do Percyja, politično dogajanje pa ni
direktno prikazano, saj Wolsey in Cromwell v nasprotju z Andersonovo dramo
nista med nastopajočimi. V delu Claire Luckham je precej manj direktnega
dogajanja in več stvari izvemo samo iz pogovorov (verjetno tudi zaradi manjšega
števila oseb, ki jih je kar dvakrat manj kot v Andersonovi drami). V tem delu je
večje število krajših prizorov. Vsebuje petnajst prizorov v prvem dejanju in
osemnajst prizorov v drugem dejanju, Andersonovo delo pa samo šest prizorov v
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prvem dejanju in osem prizorov v drugem dejanju. Na tem mestu lahko dodamo
še, da je Shakespearova drama sestavljena iz petih dejanj (prvo je sestavljeno iz
treh prizorov, drugo iz štirih, tretje iz enega, četrto iz dveh, peto pa iz štirih),
Boltova pa iz dveh (pri tej drami dejanja niso razdeljena na posamezne prizore).
Shakespearov Henrik VIII. je napisan v tradicionalnem slogu: v petih
dejanjih, verzih in usmerjeno na visoko politiko. Drugačno zgradbo ima
Andersonova drama, ki je, kot rečeno, sestavljena iz dveh dejanj. Nekoliko večje
odstopanje od tradicionalnega sloga je vidno v Boltovi drami, v katero je avtor
vključil »navadnega človeka«. Za precej moderni slog se je odločila Claire
Luckham. Na ključnih mestih so zgodovinski dogodki prikazani preko pogovorov
med dramskimi osebami. Način izražanja v pogovorih je vsakdanjih, v drami pa
najdemo tudi prikaze vsakdanjega življenja.
8. 2. UPOŠTEVANJE ZGODOVINSKIH DEJSTEV
Vsi štirje avtorji so se v grobem držali zgodovinskih dejstev. Andersonova
drama in drama Claire Luckham omenjata praktično iste dogodke, le da je pri
Andersonu zgodba razširjena še na čas, ko je bila Anne še v razmerju s Percyjem.
Ti dogodki so npr. poroka, kronanje, Elizabetino rojstvo in Anina usmrtitev.
Omenjene dogodke z izjemo Anine usmrtitve omenja tudi Shakespeare, ki po
resničnih dogodkih obravnava tudi Buckinghamov in Wolseyjev padec. Tudi v
Boltovi drami so glavni dogodki (npr. odstop s kanclerskega mesta, zavrnitev
prisege, usmrtitev ...) vzeti iz zgodovine. Namen avtorjev obravnavanih del je bil
brez dvoma upoštevati zgodovinska dejstva pri glavnih dogodkih v drami. To sta,
kot smo že omenili, Robert Bolt in Claire Luckham poudarila tudi na zunaj: Bolt z
zgodovinskim uvodom (ki sicer ne spada v samo dramo) in umestitvami v čas
znotraj same drame, Luckhamova pa z navedbo zgodovinskega časa na začetku
prizorov. Tudi Shakespeare v prologu svoje drame poudari povezanost njegove
drame z zgodovino.
V vseh štirih dramah so glavne dramske osebe tudi resnične zgodovinske
osebe (npr. Henrik VIII., Anne Boleyn, Katarina Aragonska, Thomas More,
Wolsey, Buckingham ...). Henrik VIII. je oseba, ki pričakovano nastopa v vseh
štirih obravnavanih dramah, sicer se pa seznam dramskih oseb precej razlikuje.
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Kot smo že omenili, oseba, ki je lahko v neki drami glavna, lahko v drugi drami
niti ne nastopa (npr. Thomas More). Odstopanja od zgodovinske realnosti se
kažejo v stranskih osebah, za katere zaradi majhne vloge v drami pogosto niti ni
pomembno, kdo so. Takšen primer so npr. služabniki in glasbeniki v Andersonovi
drami. V drami Claire Luckham nastopa le osem oseb, ki so vse vzete iz
zgodovinske realnosti. Oseb je v primerjavi z ostalimi dramami malo, zato je
zgodovinska neproblematičnost v tem primeru razumljiva. Shakespeare in Bolt sta
dodala nekaj stranskih dramskih oseb, ki služijo kot neko dopolnilo, komentar k
dogajanju ali vir informacij, ne vplivajo pa bistveno na dogajanje. Pri
Shakespearu so to npr. trije plemiči, pri Boltu pa npr. »navadni človek«.
Odstopanja od zgodovinskih dejstev se kažejo bolj v kronoloških napakah
(npr. Northumberlandova smrt in Wolseyjevo delovanje pri Andersonu,
Katarinina smrt in Wolseyjevo delovanje pri Shakespearu ...) ali v interpretaciji
(npr. pri prikazu Aninega kronanja pri Shakespearu in Andersonu ter pri prikazu
Katarininega karakterja pri Shakespearu in Luckhamovi). Dialogi, ki so delo
avtorjev, so vsekakor pomembno prispevali k razumevanju zgodovinskih
dogodkov in notranjega življenja oseb. Na avtorjev prispevek kažejo tudi razlike v
slogu, ki oblikujejo pogovore. Največja razlika je med tradicionalnim
Shakespearovem slogom v verzih in dialogi pri Luckhamovi z vsakdanjim
besediščem.
8. 3. OBRAVNAVA POSAMEZNIH MOTIVOV IN OSEB
V nadaljevanju bomo obravnavali nekaj motivov, ki se pojavljajo v več ali
celo v vseh dramah. Nekateri motivi se namreč lahko zelo podobno obravnavajo v
več dramah, le da nastopajo različne osebe (npr. problem veljavnosti zakona med
Henrikom in Katarino), lahko so pa opazne razlike v interpretaciji dogodka (npr.
kronanje Anne Boleyn). V tem podpoglavju bomo obravnavali kronanje Anne
Boleyn, Henrikove dvome v zvezi z veljavnostjo njegovega zakona s Katarino,
usmrtitev Anne Boleyn, Henrikovo nezvestobo in Henrikovo neuspešno
prizadevanje za pridobitev moškega potomca, in sicer v katerih dramah je določen
motiv obdelan in na kakšen način. Obravnavali bomo tudi, v katerih dramah
nastopata Anne Boleyn in Katarina Aragonska ter na kakšen način ju prikazujejo
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avtorji, kot dramski osebi, ki se pojavi v vseh štirih obravnavanih dramah, bomo
pa pozornost namenili tudi Henriku VIII.
Kronanje Anne Boleyn je v Shakespearovem in Andersonovem delu
obakrat opisano posredno (v prvi drami je kronanje prikazano skozi opis plemiča,
v drugi je pa prikazan le odziv). Omenjeni deli odziv kronanja prikazujeta
različno. Pri Shakespearu je odziv ljudstva navdušen, novo kraljico naj bi pa
naravnost oboževali. Pri Andersonu ima ljudstvo deljeno mnenje o novi kraljici,
kronanje pa sprejme zadržano.
»Tretji plemič [...] Sedla
je na razkošen stol, da si oddahne
in ljudstvo je lahko strmelo vanjo
dobre pol ure. Kar je res, je res:
bolj brhka ženska menda še ni legla
k moškemu v postelj. Ob pogledu nanjo
je vse kar završalo kot vrvišče,
ko plane burja vanj, nič manj hrumeče
in mnogoglasno. Kape, plašče, jope
so v zrak metali in če bi lahko,
bi najbrž tudi lica. Veselost,
kot je ne pomnim. Ženščine s trebuhi
pol tedna pred porodom, so si pot
skoz gnečo utirale kot bojni ovni
v nekdanjih bitkah.«
(Shakespeare, Kralj 284)
»GLASOVI. Živela nova kraljica! Živela kraljica Anne!
EDEN IZMED GLASOV. Živela kraljica Katarina! [...]
NORFOLK. Gospod Cromwell! Zdi se mi, da je bilo vzklikanje kraljici Anne po ulici nekoliko
medlo – ni bilo tako, kot bi pričakovali za kraljevsko poroko in kronanje. Treba bi jim bilo nekaj
plačati, da bi slišali nekaj zares spontanega.
[...] GLASOVI. Bog, varuj kraljico Anne! (Henrik in Anne vstopita in se ustavita, da bi slišala
vzklikanje.)
ANNE. Ni bil to precej šibek aplavz?« (Anderson 39–40)26

26

»VOICES. Long live the new Queen! Long live Queen Anne!
A SINGLE VOICE. Long live Queen Catherine! [...]
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Andersonova drama torej v primerjavi Shakespearovo dramo kronanje predstavi
nekoliko bolj kritično. Deljena mnenja Anderson prikaže tudi v nadaljevanju
drame, v četrtem prizoru drugega dejanja, ko Cromwell opozori Anne na to, da je
ljudstvo z njo nezadovoljno. Delo Claire Luckham sicer v primerjavi s
Shakespearom precej več pozornosti namenja Anini življenjski zgodbi, vendar
kronanje preskoči. V dvanajstem prizoru drugega dejanja izvemo za Henrikove
načrte, da bi se poročila na skrivaj, pozneje to javno razglasila, nato pa bi sledilo
Anino kronanje. Henrik svoje načrte za kronanje opisuje takole: »Kronal te bom
kot angleško kraljico z vsem pompom in slovesnostjo, ki jo lahko ponudi
London.« (Luckham 198)27 Trinajsti prizor se odvija že po rojstvu Elizabete (ki v
drami sicer ni tako poimenovana, lahko pa to predvidevamo), torej kronanja
drama ne prikazuje, niti o tem dogodku ne pripovedujejo drugi. Boltova drama
kronanje prav tako preskoči, čeprav tako kot drama Claire Luckham zajema tudi
čas, ko je prišlo do kronanja. Andersonova drama je bila prvič uprizorjena več kot
tristo let po Shakespearovi. Večja časovna razdalja je omogočila bolj kritičen
odnos do zgodovine, ki se kaže v prikazu Aninega kronanja, Elizabetinega rojstva
ter na sploh prikazu Anne Boleyn. Ob prvi uprizoritvi Shakespearove drame so se
Elizabete avtor in njegovi sodobniki še spominjali, kar je verjetno pripomoglo k
lepšemu prikazovanju kronanja in krsta. Tako v Shakespearovi kot v Andersonovi
drami je nakazano, da si je Henrik želel sina, vendar pri Shakespearu Henrika
pomiri Cranmerjev govor, s čimer Elizabetino rojstvo v očeh gledalcev postane
srečen konec. Pri Andersonu se to ne zgodi. Henrik s tem, ko ne poljubi hčere,
nakaže, da je ni vesel. Nato ne doživi notranje pomiritve s Cranmerjevim
govorom, niti to ne predstavlja srečnega konca drame, pač pa šele začetek pravih
problemov, ki pripeljejo do usodnega konca. Problem nasledstva pri Andersonu z
Elizabetinim krstom ni rešen, pač pa se ta problem nadaljuje z rojstvom
mrtvorojenega otroka in nato Aninim koncem. V tistem času Henrik ni mogel
vedeti, da bo Elizabeta uspešna in dolgoletna angleška kraljica in iz tega vidika je
NORFOLK. Master Cromwell! It seems to me the shouting for Queen Anne was somewhat sparse
along the streets – not what you`d expect for a royal wedding and a coronation. You should have
paid them a bit and we`d have heard something really spontaneous.
[...] VOICES. God save Queen Anne! (HENRY and ANNE enter from C. arch and pause to listen
to cheering.)
ANNE. Wasn`t it rather flimsy applause?« (Anderson 39–40)
27
»I`ll have you crowned Queen of England, with all the pomp and ceremony that London can
offer.« (Luckham 198)
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Andersonova drama nekoliko bolj realna. Tudi v drami Claire Luckham
Elizabetino rojstvo ne prinese srečnega konca drame niti s spodbudnim govorom,
ki bi napovedal Elizabetino slavno prihodnost niti s koncem problema nasledstva
(tako kot pri Andersonu se tudi tu drama nadaljuje do usodnega konca). V tem
pogledu sta si Andersonova drama in drama Claire Luckham podobni.
Shakespearovo in Boltovo delo ter delo Claire Luckham prikazujejo
Henrikove dvome v zvezi z veljavnostjo njegovega zakona s Katarino. To dilemo
Henrik izrazi v Shakespearovi drami v pogovoru z Wolseyjem ob koncu drugega
dejanja:
»Kralj. [...] Tisto, kar me je [...]
vznemirilo – takole je bilo:
prvi pomislek, prvič se mi je
vest oglasila ob nekem govoru
škofa Bayonskega. Poslali so
ga iz Francije, ker je šlo za poroko
med vojvodo Orleanskim in pa mojo
hčerko Marijo. V teku te zadeve,
še preden smo se odločili, je –
mislim on, škof – prosil za odgoditev
pogajanj, da bi vprašal kralja, ali
je moja hči Marija sploh zakonska,
ker sem oženjen z vdovo svojega
rajnkega brata.« (Shakespeare, Kralj 256–257)

V Boltovem delu je Henrikov zaupnik Thomas More. Henrik mu omeni citat iz
tretje knjige Stare zaveze: »Ne razkrivaj nagote žene svojega brata.« (Bolt 30)
More sicer omeni peto Mojzesovo knjigo, a mu Henrik odvrne, da je to dvoumno.
Henrik je prepričan, da je njegov zakon s Katarino neveljaven in da je to razlog,
da je brez sinov:
»Henrik: [...] Poroka ni bila veljavna; ona je bila vdova mojega brata.[...] Rodila mi je enega sina
za drugim, Thomas, vsi so bili mrtvorojeni ali so umrli v prvem mesecu; v nobeni stvari še nisem
tako jasno videl božje roke... Imam hčer, dober otrok je, čeden otrok – nimam pa sinu.« (Bolt 30)
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V delu Claire Luckham si Henrik kot zaupnika izbere Thomasa Boleyna, Aninega
očeta, ki v četrtem prizoru Henriku da vedeti, da je lahko prevod, v katerem je
zapisano, da bodo tisti, ki se poročijo z vdovo svojega brata, ostali brez otrok,
napačen. V šestem prizoru Thomas posreduje Henriku prevod Roberta
Wakefielda, v katerem je zapisano, da tisti, ki se poročijo z vdovo svojega brata,
ostanejo brez sinov. Dilema o veljavnosti zakona je v dramah opisana na podoben
način, vendar pa v dialogih sodelujejo različne osebe.
Usmrtitev Anne Boleyn obravnavata Andersonova drama in drama Claire
Luckham. V Andersonovem delu za smrt Anne Boleyn izvemo posredno med
Henrikovim monologom v zadnjem prizoru, v delu Claire Luckham pa v zadnjem
prizoru preko pogovora med Thomasom, Elizabeth in Mary. V obeh primerih se
torej usmrtitev zgodi za odrom v zadnjem prizoru, vendar je pa v delu Claire
Luckham ta prizor nekoliko bolj nejasen.
»Potrebujem novo pero.
(Vzel je nož in začel rezati novo pero z izurjeno roko. Zasliši se pok topa.)
Nan je mrtva. Dobro, toliko bolje zanjo. Minilo je.
[...] Lažje bi bilo pozabiti tvoje življenje
kot tvojo smrt.« (Anderson 73–74)28
»ELIZABETH: [...] Henrik se je poročil z Anne in jo nato obtožil prešuštva s petimi moškimi! Ne
z enim, ampak s petimi. Eden od teh naj bi bil tudi George, njen brat.[...] On si želi njeno smrt, da
bi se lahko ponovno poročil. [...] MARY: /.../ Pravijo, da ko je bila njena glava ločena od njenega
telesa, so se njene oči še vedno premikale, ustnice so še vedno borile, da bi oblikovale besede,
molitve. Pravijo, da je sigurno molila. Za katero stvar? Jaz sem bila prekleta.« (Luckham 206–
207)29

28

»I need a new pen.
(He takes up the penknife and begins to cut a new quill with practiced hand. The boom of a single
cannon is heard.)
Nan is dead. Well, so much for Nan. That`s over.
[...] It would have been easier to forget you living
than to forget you dead.« (Anderson 73–74)
29
»ELIZABETH: [...] Henry marrying Anne against all odds and then accusing her of adultery
with five men! Not one, but five. One of them George, her brother. [...] He wants her dead – so he
can marry again.[...]
MARY: [...] They say that when her head was sepaarated from her body the eyes still moved, the
lips still struggled to form words, prayers. She must have been praying, they said. For what? I`d
have cursed.« (Luckham 206–207)
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Motiv usmrtitve je tudi v Shakespearovi in Boltovi drami, vendar pa ne gre za
usmrtitev Anne Boleyn. V Shakespearovi drami gre za usmrtitev Buckinghama,
kar izvemo iz pogovora med Norfolkom, Suffolkom, lordom Surreyjem in lordom
komornikom. V Boltovi drami gre za usmrtitev Thomasa Mora, ki je prikazana
nekoliko bolj direktno kot ostale omenjene usmrtitve:
»MORE/sname klobuk, da se pokažejo razmršeni sivi lasje/: Ne bo zavrnil tistega, ki gre tako
veselo k njemu. /Poklekne. Takoj se zasliši ostro bobnanje. Vrh stopnic je popolnoma zatemnjen,
dokler bobnajo bobni. Potem bobnanje utihne./
RABELJ/V temi zaloputne loputo/: Poglejte – glavo – izdajavca! /Luči se prižgejo/« (Bolt 92)

Thomas More je usmrčen tudi v Andersonovi drami, kjer usmrtitev poteka v celoti
za odrom, skupaj s Houghtonom in Fisherjem. V Boltovi drami je More obsojen
pred sodiščem po sojenju, ki je podrobno prikazano v drami, v Andersonovi drami
pa Henrik ukaže usmrtitev Mora, Houghtona, Fisherja in vseh drugih, ki niso
hoteli potrditi prisege (v tej drami je to Henrik ukazal na ukaz svoje žene Anne).
V Andersonovi drami More sicer nastopa, vendar je v tej drami to bistveno bolj
obrobna oseba. More nastopa tudi v Shakespearovi drami, vendar ne pod tem
imenom, pač pa kot »lord kancler«, in sicer kot obrobna oseba. V drami Claire
Luckham More ne nastopa.
V Andersonovi drami v tretjem prizoru drugega dejanja Anne izve za
Henrikovo varanje z Jane Seymour tako, da zasliši pesem, nato pa zagleda Jane.
Tako spozna, da pesem ni bila namenjena njej. V naslednjem prizoru sledi prepir
med Anne in Henrikom glede tega, kje bo Jane bivala. Drugače je v drami Claire
Luckham, kjer se vse razkrije preko dialoga med Anne in Henrikom in je tako kot
mnoga druga mesta v tej drami, tudi tu vsebina nekoliko nejasna. V petnajstem
prizoru drugega dejanja, torej že precej proti koncu drame, je nakazano, da je
Henrik že v odnosu z drugo žensko. Anne namreč Henriku reče: »Bila je na
tvojem kolenu! Sedela je na tvojem kolenu. /.../ Ljubimkal si. Rekel si, da me
ljubiš.« (Luckham 201)30 Lahko sklepamo, da gre za Jane Seymour, ni pa nujno,
saj poimensko ni navedena. Lahko bi bila tudi npr. Madge Shelton. V petnajstem

30

»She was on your knee! She was sat on your knee. /.../ You were flirting. You say you love me.«
(Luckham 201)
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prizoru, ko pride do tega dialoga, na začetku tudi ni naveden zgodovinski čas,
omenja pa se Anin splav.
V drami Claire Luckham iz petnajstega prizora drugega dejanja lahko
sklepamo, da je po Elizabetinem rojstvu imela še splav:
»HENRIK: Ne krivi me za splav. Nikogar ne krivi za to. [...] Morava poskusiti znova. [...] Kje je
moj sin? Morava imeti sina, sinove.« (Luckham 201–202)31

Sedemnajsto dejanje poroča o drugem splavu:
»HENRIK: Fant. Moj sin – in ti si ga izgubila.
ANNE: Nikoli nisem nameravala.
HENRIK: Padel sem iz svojega konja. Nekaj časa sem ležal nezavesten. Dve uri. Ti si bila
prestrašena! [...] Bil sem blizu smrti. Nisi imela razloga za splav. Več razlogov je za to; če bi jaz
umrl, bi imel sina. [...] Ena hči, en splav in zdaj še nova izguba.« (Luckham 204) 32

Andersonova drama poroča o eni izgubi otroka po Elizabetinem rojstvu, in sicer o
rojstvu mrtvorojenega otroka. V naslednjem prizoru nato že sledi njena aretacija.
»CROMWELL. Vaše veličanstvo, slabe novice imam.
HENRIK. No?
CROMWELL. Kraljica je spravila na svet sina. Bil je mrtvorojen.
HENRIK. Sin. Mrtvorojen.« (Anderson 59)33

V Andersonovi drami in drami Claire Luckham obakrat pride do
podobnega prizora, ki utemelji razloge za papeževo odklonitev Henrikove želje po
ločitvi.

31

»HENRY: Don`t blame me for the miscarriage. No one blames you for miscarrying. [...] We
must try again. [...] Where`s my son? I must have a son, sons.« (Luckham 201–202)
32
»HENRY: A boy. My son – and you lost him.
ANNE: I never meant to.
HENRY. I fell from my horse. I lay unconscious for some little time. Two hours. You were
scared! [...] I was the one close to death. You had no reason to miscarry. All the more reason for
you not to; if I had died there would have been a son. [...] One daughter, one miscarriage and now
another loss.« (Luckham 204)
33
»CROMWELL. Your Majesty, I have ill news.
HENRY. Well?
CROMWELL. The Queen is brought to bed a son, and it`s born dead.
HENRY: A son. Born dead.« (Anderson 59)
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»WOLSEY. Papež ne bo razveljavil zakona s Katarino. [...] Razlog ni pomemben. Pravi razlog je,
da je on zapornik in ne more tega odobriti.
HENRIK. Kakšna vrsta zapornika?
WOLSEY. Do tega je prišlo takole: cesar Karel je vdrl v Italijo in si podredil Vatikan, kjer zdaj
lahko daje ukaze. In cesar Karel je Katarinin nečak, in on noče, da bi se njegova teta ločila od tebe.
Papežu Klementu je bilo prepovedano, da bi nas podprl v tej zadevi.« (Anderson 33) 34
»HENRIK: [...] Tiho! Prekleto, prekleto. Tiho. Si prebral to? V neugodnem položaju smo. Rim je
bil oplenjen, in sicer v petek zjutraj. Verjemeš, da je Sveti sedež padel v roke Španije? Da mu je
papež podrejen? Bog ve kje.
THOMAS: Kot razumem, je zaprt v Angelskem gradu.« (Luckham 148–149)35

Tako v Andersonovi drami kot v drami Claire Luckham se preko dialoga razve, da
je Karel osvojil Rim, kar je ključno pri papeževemu odločanju glede Henrikove
želje po ločitvi. V Andersonovi drami se to razve iz pogovora med Henrikom in
Wolseyjem, v drami Claire Luckham pa iz pogovora med Henrikom in
Thomasom. Tako v zgoraj omenjenem prizoru, kjer Henrik dvomi o veljavnosti
svojega zakona s Katarino, kot v prizoru, kjer se razve za zavzetje Rima, v drami
Claire Luckham poteka pogovor med Thomasom in Henrikom. Thomas Boleyn
zavzema v tej drami pomembno mesto, razlog za to pa je verjetno tudi precej
omejeno število oseb.
Pri analizi vloge in načinu prikaza dramskih oseb v posameznih dramah ne
moremo mimo Henrika VIII., ki je glavni predmet obravnave te naloge in se kot
dramska oseba pojavi v vseh štirih dramah, vendar ni nujno da veliko nastopa. V
Boltovi drami se Henrik npr. pojavi le v pogovoru z Morom, v kateremu zaupa
svoje skrbi v zvezi z veljavnostjo svojega zakona in si poskuša pridobiti njegovo
podporo pri ločevanju od Katarine. Ta pogovor poteka v času, ko je More
angleški kancler. V ostalih dramah Henrik večkrat nastopa, v vseh dramah ima pa
34

»WOLSEY. The Pope will not annul your marriage to Catherine. [...] The reason he gives is
unimportant. The true reason is that he is a prisoner, and cannot grant it.
HENRY. What kind of prisoner?
WOLSEY. An actual one. The Emperor Charles has invaded Italy and captured the Vatican. He
can give orders there, and does. And the Emperor Charles is Catherine`s nephew, and he doesn`t
want his aunt divorced from you. Pope Clement has been forbidden to favor us in the matter.«
(Anderson 33)
35
»HENRY: [...] Quiet! Damn, damn. Quiet. Have you read this? We`re stymied, stymied. Rome
has been sacked. It`s Friday morning. Do you believe that the Holy City`s been captured by Spain?
The Pope fled? God knows where.
THOMAS: I understand he`s imprisoned in Castel San Angelo.« (Luckham 148–149)
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zaradi zgodovinskih okoliščin »skrito« vlogo. Tako kot pri Shakespearu o Anne
Boleyn večinoma pripovedujejo drugi, a ima vseeno ključno vlogo v drami, tako
je tudi pri Boltu Henrik tisti, ki je glavni vir Morovih težav, kljub temu, da ga v
drami ne vidimo velikokrat. Henrik VIII. se kot dramska oseba vedno pojavi
neločljivo povezano s problemom nasledstva, pri vseh štirih dramah je pa močno
poudarjena Henrikova religiozna narava. V Shakespearovi in Boltovi drami ter
drami Claire Luckham smo že omenjali Henrikov dvom o veljavnosti svojega
zakona s Katarino. Kot vir svojih težav z nasledstvom vidi v kazni za greh (bil je
namreč poročen z vdovo svojega brata). Henrikove vesti tudi Andersonova drama
ne obide. Ko v petem prizoru drugega dejanja izve, da se mu je rodil mrtvi sin,
najprej pomisli na to, da bi bila to lahko kazen za razmerje z Anino sestro Mary:
»HENRIK. Sin. Mrtvorojen. Kot Katarinini sinovi.
Rojen – in sin – ampak preklet od Boga
ker sem imel njeno sestro –
ali ker –
dobro, karkoli je že razlog za to,
mrtev je.« (Anderson 59)36

Tudi v drami Claire Luckham ob izgubi otroka v sedemnajstem prizoru drugega
dejanja Henrik išče vzrok v božji kazni (ta bojazen na koncu Henrika pripelje do
odločitve, da konča zakon z Anne, kot je pred tem končal zakon s Katarino, le da
se tokrat to konča z usmrtitvijo):
»Bog je jezen. Na koga? Nate? Name? Za sinovo smrt mora biti nek razlog. Zakaj bi naju Bog
preklel? Samo ljubimkal sem. To ni bilo zaradi ljubimkanja. [...] Možni razlagi sta dve: ali mi ne
moreš dati sinov, ker si v resnici globoko v sebi vir zla. [...] Druga razlaga za ta polom, h kateri se
tudi bolj nagibam je, da ubogo dete ni bil moj sin.« (Luckham 205)37

36

»HENRY. A son. Born dead. Like the sons of Catherine.
Born – and a son – but cursed with the curse of God
because I`ve had her sister –
or because –
well, for whatever reason,
it was dead.« (Anderson 59)
37
»God is angry. Who with? You? Me? A blasted child is the result of some filthy thing. Why
should God damn us? I flirted – only. This is not because I flirted. [...] There are two explanations
for this: either you can not give me sons because you are somewhere deep down inside
unwholesome, a cesspit, a stinking trough of evil. [...] The second explanation for this debacle and
the one I prefer, is that poor blighted babe was not my son.« (Luckham 205)
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Henrikova religiozna narava je tisto, kar Henrika VIII. vodi v vseh štirih dramah.
Druga stvar, ki vodi Henrika v dramah, je politična težnja k pridobitvi moškega
potomca. Omenjeni dve stvari naj bi vodile Henrika VIII. tudi v realnosti, kar so
za zgled vzeli tudi avtorji dram.
Anne Boleyn nastopa v Shakespearovi in Andersonovi drami ter v drami
Claire Luckham. V Shakespearovi drami zelo malo nastopa, takrat ko nastopa, pa
je prikazana predvsem v lepi luči. Pri Andersonu se srečamo tudi z njeno
preračunljivostjo, ki se pokaže, ko privoli v poroko s Henrikom in ko naroči umor
političnih nasprotnikov. S tem, ko Shakespeare v dramo ni vključil prizorov, ki bi
obravnavali Anino odločitev za poroko in s tem, ko je končal dramo z
Elizabetinim krstom, se je omenjenim dogodkom, ki bi kazali na preračunljivost,
izognil. Anderson tudi obdela Anino razmerje s Percyjem, njeno hladno
preračunljivost bi pa lahko razumeli tudi kot spremembo po koncu razmerja s
Percyjem, ki jo omenjajo dramske osebe. Shakespeare ta odnos zanemari, kljub
temu da se drama začne že leta 1521, prav tako ta odnos zanemari Luckhamova
(posledično v teh dveh dramah do omenjene spremembe ne pride).
Katarina nastopa v Shakespearovi drami in v drami Claire Luckham. V
obeh dramah poteka tudi soočenje med Katarino in Henrikom zaradi nameravane
ločitve, vendar je Katarinin odziv različen. V Shakespearovi drami se Katarina
odzove s prošnjo za usmiljenje in izkazovanjem razočaranja. V drami Claire
Luckham Katarina nastopa jezno in tudi zmerja Anne. Drama Claire Luckham ne
vsebuje prizora, ki bi prikazoval Katarinin propad, Shakespearova drama pa ne
obdela odnosa med Katarino in Anne.
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9. ZAKLJUČEK
Henrik VIII., ki je vladal med leti 1509 in 1547, je znan predvsem po
prelomu z Rimom, ki je bil povezan z ločitvijo od Katarine in poroko z Anne
Boleyn, na čemer so dale poudarek tudi vse štiri obravnavane drame.
Shakespearova drama Henrik VIII. je bila uprizorjena že leta 1613, medtem ko so
ostale tri poznejše in so bile uprizorjene šele v 20. stoletju. Glede vsebinskih
poudarkov je največ podobnosti med Andersonovo dramo in dramo Claire
Luckham, saj se obe drami osredotočata na življenjsko zgodbo Anne Boleyn.
Shakespearova drama izstopa po pomembnosti Buckinghama in Wolseyja,
Boltova drama pa po pomembnosti Thomasa Mora. Obravnavane drame zajemajo
različna časovna obdobja. Najpoznejši začetek lahko opazimo v drami Claire
Luckham, najzgodnejši konec pa v Shakespearovi drami. Drame se razlikujejo v
slogu. Shakespearova drama je napisana v tradicionalnem slogu: v verzih, petih
dejanjih in usmerjen na visoko politiko. Največji odmik od tradicionalnega sloga
je v drami Claire Luckham, pri kateri je način izražanja povsem vsakdanji, drama
je pa sestavljena tudi iz prizorov iz vsakdanjega življenja. V vseh štirih dramah so
glavni dogodki vzeti iz zgodovine, glavne dramske osebe so pa tudi resnične
zgodovinske osebe. Odstopanja od zgodovine se kažejo v prikazu oseb,
oblikovanju dialogov, interpretaciji dogodkov, kronoloških nepravilnostih ter
dodajanju stranskih oseb, ki ne vplivajo bistveno na dogajanje. Pri Shakespearu se
odstopanje od zgodovinskih dejstev kaže npr. v idealističnem prikazu kronanja,
Cranmerjevemu govoru v zaključku drame, kronoloških odstopanjih (npr.
Wolseyjevo delovanje in Katarinina smrt) in dodajanju stranskih oseb (npr. trije
plemiči).

Nekaj

kronoloških

odstopanj

je

tudi

pri

Andersonu

(npr.

Northumberlandova smrt in Wolseyjevo delovanje), njegova interpretacija se pa
kaže pri prikazu kronanja in prikazu Anne Boleyn kot osebe, ki je imela glavno
vlogo pri vseh odločitvah. Dodal je tudi nekaj stranskih oseb, ki ne vplivajo
bistveno na dogajanje (npr. glasbeniki). Tudi Bolt je dodal nekaj stranskih oseb
(npr. »navadni človek«). V drami Claire Luckham so vse dramske osebe vzete iz
zgodovine (verjetno tudi zato, ker v drami nastopa v primerjavi z ostalimi
dramami malo oseb), prispevek avtorice se pa kaže predvsem v prizorih iz
vsakdanjega življenja. Vsi avtorji so z oblikovanjem dialogov prispevali svoj
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pogled na zgodovinske osebe in dogodke. Nekateri motivi se obravnavajo v več
dramah, le da nastopajo različne osebe (npr. prikaz Henrikovih dvomov v zvezi z
veljavnostjo njegovega zakona s Katarino), lahko so pa opazne razlike v
interpretaciji dogodka (npr. prikaz kronanja pri Shakespearu in Andersonu). Vsi
štirje avtorji so se torej zgledovali po zgodovinskih dejstvih, kar so nekateri tudi
poudarili v samem besedilu, vendar se pa dramska dela razlikujejo po vsebinskih
poudarkih, slogu, interpretaciji dogodkov in prikazu oseb.
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POVZETEK
Tema Henrika VIII. Angleškega v dramatiki
Henrik VIII. je zgodovinska osebnost, ki so jo v svojih dramah obravnavali
William Shakespeare (Henrik VIII., 1613), Maxwell Anderson (Aninih tisoč dni,
1948), Robert Bolt (Človek za vse čase, 1960) in Claire Luckham (Zapeljevanje
Anne Boleyn, 1998). Vse obravnavane drame obravnavajo prelom z Rimom, ki je
povezan z ločitvijo od Katarine in poroko z Anne Boleyn. Maxwell Anderson in
Claire Luckham se pri tem osredotočata na življenjsko zgodbo Anne Boleyn,
Robert Bolt na življenjsko zgodbo Thomasa Mora, William Shakespeare pa se od
ostalih obravnavanih dram razlikuje po veliki vlogi Wolseyja in Buckinghama.
Obravnavane drame zajemajo različna časovna obdobja. Shakespeare obdela
padec Buckinghama v letu 1521, medtem ko se dogajanje v drami Claire
Luckham začne šele v letu 1526. Najzgodnejši konec je v Shakespearovi drami
(Elizabetin krst, 1533), najpoznejši pa v Andersonovi drami in drami Claire
Luckham (usmrtitev Anne Boleyn, 1536). Drame se razlikujejo tudi v slogu
(najbolj tradicionalen slog je v Shakespearovi drami, najbolj moderni slog pa v
drami Claire Luckham). V vseh obravnavanih dramah so glavni dogodki v drami
in dramske osebe vzeti iz zgodovine, odstopanja od zgodovine se pa kažejo
različno (kronološka odstopanja, oblikovanje dialogov, prikaz oseb, interpretacija
dogodkov, dodajanje stranskih oseb ...).
SUMMARY
The subject of Henry VIII of England in drama
Henry VIII is historical personality, which several dramatists treated in their
plays: William Shakespeare (Henry VIII, 1613), Maxwell Anderson (Anne of the
thousand days, 1948), Robert Bolt (A Man for All Seasons, 1960) and Claire
Luckham (The seduction of Anne Boleyn, 1998). All these plays treat break with
Rome connected with Henry`s divorce from Catherine and marriage between
Henry and Anne Boleyn. Maxwell Anderson and Claire Luckham focus on life
story of Anne Boleyn, Robert Bolt focus on life story of Thomas More and
William Shakespeare along Henry`s separation from Catherine emphatically treat
story of Wolsey and Buckingham. Treated plays present different periods.
Shakespeare treats the fall of Buckingham in 1521, but story in play of Claire
Luckham begins barely in 1526. The earliest end of story is in Shakespeare`s play
(Elizabeth`s christening, 1533). The latest end of story is in Anderson`s play and
Luckham`s play (the execution of Anne Boleyn, 1536). Plays also differ each
other in style (the most traditional style is in Shakespeare`s play, the most modern
style is in Luckham`s play). In all treated plays main events and main persons are
taken from history. Differences in comparision with historical facts in treated
plays show it in different ways (differences in chronology, design dialogues,
display of characters, interpretation of historical events, intercalation of subsidiary
persons ...).
86

VIRI IN LITERATURA
Viri:
Anderson, Maxwell. Anne of the thousand days: play in two acts. New York :
Dramatists Play Service, 1950.
Bolt, Robert. Človek za vse čase /Thomas More/ (prevedel: Janez Gradišnik)
Drama slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani (Sezona 1966/67), v:
Slovenski gledališki muzej
Luckham, Claire. Plays. London: Oberon, 1999.
Shakespeare, William. Perikles; Cimbelin; Kralj Henrik VIII. Ljubljana: Državna
založba Slovenije, 1973.
Literatura:
Aristoteles. Poetika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.
Beer, Jürgen. »The Image of a King: Henry VIII in the Tudor Cronicles of
Edward Hall and Raphael Holinshed« Henry VIII in History, Historiography and
Literature. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1992
(edited by Uwe Baumann). 129–149.
Drabble, Margaret. The Oxford companion to English literature. Oxford: Oxford
University Press, 1990.
Feiling, Keith. England under the Tudors and Stuarts 1485–1688. London; New
York; Toronto: Oxford University Press, 1959.
Gardner, Janet E. »Feminist Theatre and Theory by Helene Keyssar.« Theatre
Journal (1997): 388–389.
Guy, John. Morrill, John. The Oxford history of Britain. Vol. 3, The Tudors and
Stuarts. Oxford; New York: Oxford University Press, 1992.
Hart D., James. The Oxford companion to American literature. New York: Oxford
University Press, 1983.
Kos, Janko. Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 2005.
Lukács, Georg. The historical novel. London: Merlin Press, 1962.
More, Thomas. Utopija. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1958.
Margeson, John. »Introduction.« Shakespeare, William. King Henry VIII.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (edited by John Margeson). 1–59.
87

Marius, Richard. Thomas More. London: J.M. Dent & Son, 1985.
Maurois, André. Zgodovina Anglije. Ljubljana: Naša založba, 1939.
Reinelt, Janelle. »Beyond Brecht: Britain`s New Feminist Drama.« Theatre
Journal (1986): 154–163.
Ribner, Irving. The English History Play in the Age of Shakespeare. Princenton:
Princeton University Press, 1957.
Sandford, Patrick. »Introduction.« Luckham, Claire. Plays. London: Oberon,
1999. 7–10.
Shakespeare, William. King Henry VIII. Cambridge: Cambridge University Press,
1990.
Sodnik, Anuša. »Opombe.« Shakespeare, William. Perikles; Cimbelin; Kralj
Henrik VIII. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 313–333.
Svetovna zgodovina: enciklopedija za vedoželjne. Ljubljana: Prešernova družba,
2006.
Tamše, Sabina. O problemu zgodovinske drame s primerjavo Svete Ivane Georga
Bernarda Shawa in Celjskimi grofi Bratka Krefta: diplomsko delo B. Ljubljana:
[S. Tamše], 2005.
Teddington, Frank. A man for all seasons: notes. London; Toronto: Coles Notes,
1968.
Trevelyan, George Macaulay. Zgodovina Anglije. Ljubljana: DZS, 1960.
Warnicke, Retha M. The rise and fall of Anne Boleyn: family politics at the court
of Henry VIII. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Williams, Neville. Henry VIII and his court. London: Weidenfeld and Nicolson,
1971.
Zbirka Človek in čas. Ljubljana: Mladinska knjiga (Renesansa).

88

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno
zakonodajo.
Ljubljana, 10. junija 2015
Tadej Čopar
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