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Hal

cel Pofticios

Henric al VIII-lea este considerat arhetipul monarhului desfrinat. Cu toate cd a fost un tiran sinistru, excesele
lui sexuale se pare ci l-au frcut simpatic, peste veacuri, in
rAndul englezilor. Totugi, performanfele lui de alcov nu
s-au ridicat niciodati la nivelul reputaliei. Se spune despre el ci a fost singurul rege al Angliei care a avut mai
multe so{ii decit amante.
in ciuda notorietifii ciqtigate mai tArziu, Henric al
VIII-lea a fost crescut intr-un mediu cast de severul siu
tati, Henric al VII-lea,la distanf[ de tentafiile mundane la
care aveau acces, ln epoc[, cei mai mulfi prinfi. in 1509,Ia
numai optsprezece ani, Henric al VIII-lea a urcat pe tron,
fiind inc[ holtei. Dupi mai pu]in de doui luni, s-a insurat cu Caterina de Aragon, vdduva fratelui siu, Arthur,
prin{ de Wales, care murise in 1502. Cu toate ci aceasta
a putut pirea o stratagemi cinici, meniti prezervlrii importantei alianfe dintre Anglia gi Spania, se pare ci Henric
a iubit-o cu adevirat pe Caterina, care era cu gase ani mai
mare decAt el. Obiqnuiau si compund impreuni muzicd,
si-qi cAnte unul altuia qi participau la partide comune de
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vinitoare cu goimi. Pajii care luminau cu torfe drumul regelui citre dormitorul reginei povesteau c[ acesta le folosea

serviciile cu regularitate. Vreme de cinci ani,

se pare

ci

Henric i-a fost fidel consoartei, care i-a zimislit un b[iat
(decedat la virsta de doui luni) gi o fati pe nume Mary,
dar care a suferit mai multe avorturi spontane.
in 1514, Caterina era din nou insircinati. Conform
uzanfelor vremii, cuplul regal nu a fbcut dragoste in timpul sarcinii, iar interesul sexual al lui Henric s-a indreptat
citre lady Anne Hastings, so{ia unui curtean, sir George
Hastings, gi sora ducelui de Buckingham. In aceasti perioadi a viefii sale, Henric inci nu era versat in intrigile
amoroase ale infidelititii. L-a folosit pe unul dintre pajii
dormitorului regal, sir Henry Compton, si ii transmiti
acesteia mesaje. Compton a profitat de ocazie ca si o seduci el insugi pe lady Anne. O doamni de onoare 4 reginei, cumnata lui lady Anne, pe nume Elizabeth Hastings,
a auzlt de idil6 gi l-a ingtiinlat pe sir George. Acesta s-a
nipustit in dormitorul sofiei, surprinzind-o ln compania
lui Compton, care s-a apirat spundnd ci nu se afli acolo
in nume propriu, ci in beneficiul regelui. in curind, gtirea
intenfiilor amoroase ale regelui a ajuns la urechile ambasadorului Spaniei gi ale reginei ins6gi.
Sir George qi-a trimis solia la ministire, in vreme ce
Henric qi-a virsat furia asupra clevetitorilor de la Curte.
Ducele de Buckingham a fost alungat de la Curte, impreund cu Elizabeth Hastings. Dup[ spusele ambasadorului
Spaniei, regele ar fi alungat mai mulli curteni daci aceasti
misuri nu ar fi turnat, de fapt, gaz peste foc.
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Incidentul a stricat armonia dintre rege qi regine $i,
drept consecin{i, cel dintii a inceput si devini interesat de
mai multe domniqoare de la Curte. Printre cele care s-au
bucurat de simpatia monarhului s-a numirat gi o anume
fane Popincourt, de origine flamandi. Era amanta ducelui de Longueville, un nobil francez finut ostatic in castel
in anii timpurii ai domniei lui Henric al VIII-lea. fane avea
deja reputafia de seducitoare vorace. Atunci cind a fost
numiti doamni de onoare a surorii regelui, Mary (care se
pregitea si plece in Franfa ca si se mirite cu Ludovic al
XII-lea), regele i-a gters numele de pe listi, spunind ci ar
prefera mai degrabi si o vadi pe Popincourt arsi pe rug
clecit in compania inocentei lui surioare. CAnd, in cele din
rurmi, Henric s-a siturat de nurii lui fane, i-a oferit acesteia 100 de lire ca si plece in Franfa, intorgindu-se astfel in
brafele primului ei iubit, ducele de Longueville.
in 1518, gi-a indreptat afecfiunea asupra unei fete
de optsprezece ani pe nume Elizabeth ,,Bessie" Blount.
Fiind unul dintre cei unsprezece copii ai unui cavaler din
Shropshire, Bessie era o frumusele recunoscutd la Curte gi
o vedeti a spectacolelor cu migti - o noul formi de distracfie care ingemina elemente de cintec, dans, teatru gi
costumafii fanteziste Ei care devenise extrem de populari
la curfile Europei renascentiste. Bessie avea doar treispre'zece ani atunci cAnd l-a inso{it pe Henric la o astfel de petrecere, pe vremea in care el inci ii era fidel sofiei. De fapt,
Caterina a fost atit de incAntati de prestafia preafrumoasei fete, incit i-a rugat pe cei doi parteneri si repete dansul in dormitorul ei, la lumina torlelor.
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Cinci ani mai tdrziu, prestafia celor doi nu a fost la fel
de castl, iar in vara anului 1519, Bessie i-a diruit regelui
singurul lucru pe care sofia nu fusese niciodati in stare si
i-l ofere: un nou-niscut de sex birbitesc, perfect sinltos.
Date fiind circumstan{ele, Henric nu a putut face decit
un singur lucru: a miritat-o pe Bessie cu unul dintre
protejafii cancelarului. Copilul, pe nume Henry Fltzroy,
a fost crescut ca fiu al lui Gilbert Talboys, la conacul Rokeby din Warwickshire, pe care Henric i l-a dat ca zestre.
Din ce in ce mai frustrat de neputinla Caterinei de a-i
oferi un mos,tenitor, regele a contemplat pentru o vreme
qi posibilitatea ca Henry Fltzroy si se insoare cu fiica lui,
Mary, mogtenitoarea legitimd a tronului, gi astfel cei doi
si conduci Anglia impreuni. Dar Henry a murit de tuberculozl, in adolescen{i, dejucAnd acest plan incestuos.
Henric a mai flcut un copil din flori cu sora Annei
Boleyn, Mary. Cele doui tinere au fost trimise in Franfa,
acolo unde, ca doamne de onoare ale reginei, aveau si invefe manierele de la Curtea ftancezd,. Aceasta era insi un
adevdrat focar de desfriu. Se spune ci un prin! francez
a comandat un potir in interiorul cdruia era reprezentat
un cuplu fbcind sex. Cupa era oferiti apoi femeilor ca
s[ bea, in vreme ce prin]ul urmirea reacliile acestora, pe
misuri ce scena erotici li se dezviluia, sorbituri cu sorbituri. Alt curtean, clericul Buraud, gi-a cerut scuze unei
doamne pentru ci nu a putut si faci sex cu ea in noaptea precedent[ decAt de doudsprezece ori. Pentru slaba
prestafie la pat, a dat vina pe medicafia care ii fusese prescrisi de curAnd.
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era nerebditoare sd copieze astfel de

atit de promiscui, incAt insugi regele Francisc I, despre care se spunea ci ,,se imbraci in femei'l a
poreclit-o ,,iapi de povarf' - un sinonim medieval penexemple. Era

tru ,,curvf'. La fel, un martor din Italia a descris-o ca una
grandissima ribalda et infame sopre tutte - ,,o mare prostituatd qi o infami mai mare decit oricare alta'l
in ciuda proastei sale reputafii, Mary s-a intors in Anglia
ca s[ se mirite cu un gentilom, merirbru al Privy Chamber,
pe nume William Carey, Ei a devenit mai tirziu una dintre doamnele de onoare ale Caterinei de Aragon. A devenit imediat amanta lui Henric, iar rela{ia celor doi a durat
in jur de doi ani. Regele nu a recunoscut niciodati copiii
fhcufi cu ea, iar Carey a fost innobilat pentru fupt rl ci gi-a
acceptat, cu stoicism, coarnele. O corabie din flota regall,
proaspit lansatd la apl, a fost numit| Mary Boleyn, dar nu
au existat gi compensalii materiale, astfel cd., dupd ce regele

plictisit de ea, Mary s-a trezit fbrl o lescaie.
Tatil lui Mary, ambiliosul Thomas Boleyn, a incercat
si-gi pistreze favorurile regale inlocuind-o pe Mary cu
sora mai mici a acesteia, Anne. Existi voci care spun ci
Ei-ar fi oferit gi sofia, dar Henric ar fi refuzat, spunind:
,,Niciodat[ cu mama fetelor']
Spre deosebire de Franfa, in Anglia nu era recunoscut
statutul de maitresse en titre - o amanti oficiali, care stitea pe picior de egalitate cu regina -, iar Anne era hotiritl
si nu accepte tratamentul injositor la care fusese supusi
sora ei mai mare. Atunci cind s-a intors din Fran{a, scopul ei era sd se mdrite cu fohn Butler.
s-a
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Anne gi-a fhcut debutul la Curte cs ocazia unui spectacol cu miqti intitulat ,,Asaltul asupra Castelului Virtufii'l organizat la York Place, reqedinla londonezi a
cardinalului Wolsey. Strilucind intr-o rochie de satin,
Anne a fost una dintre cele opt femei alese si reprezinte
Virtutea feminini. Ele apirau un castel aflat sub asaltul
Dorinlei - intruchipati de opt birbafi mascafi. Dupi
citeva minute de blt[lie fictivi, in timpul cireia combatanlii s-au improgcat cu apl de trandafiri 9i s-au bitut
cu fructe, Virtutea a sucombat, iar femeile s-au prins in
dans cu atacatorii lor, care intre timp igi dlduseri jos

migtile. Desigur, conducitorul reprezentanlilor Dorinlei s-a vldit a fi insuEi regele.
Pentru a evita sd intre in atenfia regelui, Anne a dansat
cu un birbat insurat, poetul sir Thomas Wyatt. Sir Henry
Percy mogtenitorul domeniului Northumberland, a invitat-o de asemenea la dans, dar,vbzdnd ci Henric pusese
deja ochii pe fati, cardinalul Wolsey a intervenit pentru a
preveni formarea perechii. in vreme ce cilcAiele regelui se
aprindeau dupi frumoasa Anne Boleyn, vizitele regelui in
dormitorul reginei au incetat.
Cu toate ci fusese opriti de la un miritig avantajos,
Anne a rcfazat si devind amanta regelui. Henric insista.
intr-o serie de scrisori de dragoste pline de pasiune, acesta
o implora: ,,oferi-mi trupul qi inima ta'l promi{indu-i
marea cu sarea: ,,vei fi unica mea amanti; le voi alunga pe
toate celelaltdi ii scria plin de dor, imaginindu-gi serile in
care va sta in bra{ele ei gi sirutirile pe care le va primi de
la ea. A mers pAni acolo incit i-a ridicat in sllvi ,,rifuqtele
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(sdnii) pe care sper se !i le sirut cet mai curind'l Cu toate
acestea, Anna a continuat si ii refuze avansurile.
in chip ciudat, Anne nu era o mare frumusefe. Daci
ne

luim

dupd spusele unui diplomat venefian, era destul

staturi potrivitd; negricioasi la piele, cu
gdtul lung, gura mare gi cu sinii nu prea dezvoltali'l Referindu-se la sex-appealul acesteia, diplomatul continui:
,,nu are nimic special, in afara dorinfei regelui de a o avea
gi de nigte ochi negri deosebili'i Femeile de la Curte ii
imitau finutele: minecile lungi, bufante (pe care Anne le
prefera pentru cd ii ascundeau un al qaselea deget) qi gulerele brodate (pe care le purta ca si ii acopere o aluni{6
destul de mare de pe gAt) au devenit curAnd ultima modi
la Curtea Angliei.
Henric a translatat pasiunea lui pentru inabordabila
Anne in domeniul rafiunii, pretinzAnd ci mariajul siu
cu Caterina nu a fost nicicAnd legal. Este adevirat c[, de
vreme ce aceasta fusese miritati cu fratele mai mare al
lui Henric, prinful Arthur, cisltoria celor doi ar fi fost
in mod normal interzisi de Biserica Catolici. lns[ Caterina oblinuse o dispensi papald dupi moartea lui
Arthur, jurAnd ci mariajul nu fusese niciodati consumat
qi ci urma si se cisitoreasci din nou, neprihdnitl, cu fratele defunctului. Acum Henric pretindea ci totul nu fusese decAt o minciuni.
Viduva ducelui de Norfolk a fost convinsi sd depuni
mirturie: Caterina se culcase, de fapt, cu prin{ul Arthur.
Astfel, plcatul incestului - argumenta Henric - le spurcase mariajul. Iati de ce Caterina nu fusese in stare sd
de gtears6, ,,de o

