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Натали Хоуп

Последната жена 
на Хенри VIII

В прегръдките на Синята брада
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Когато кралят ухажва една дама, обикновено 
сърцето ѝ тръпне от възторг и тайни надежди, особе-
но ако той е вдовец и смята отново да се ожени. Но не 
и английският крал Хенри VІІІ, наричан Синята бра-
да: до него нито една жена не можела да се чувства в 
безопасност! Първата му съпруга умира в изгнание 
след скандален развод (има слухове, че била отровена 
по височайша заповед); втората съпруга Ан Болейн е 
екзекутирана заради мнима изневяра; третата умира от 
родилна треска; бракът с четвъртата е анулиран; петата 
също свършва на ешафода. И ето че монархът предлага 
ръката и сърцето си на Катрин Пар, за да му бъде „утеха 
в старостта“. Въпреки че тя е влюбена в друг и нико-
га не е искала короната. Негово Величество не приема 
отказа.

Ще успее ли последната жена на Хенри VІІІ да 
избегне трагичната съдба на своите предшественички? 
Ще може ли да обуздае жестокия нрав на краля, кой-
то с годините ставал все по-мнителен и жесток? Ще се 
измъкне ли жива от прегръдката на Синята брада?
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КРАЛИЦАТА! КРАЛИЦАТА!

Жената почти тичаше, като се стараеше никой да 
не забележи сълзите в очите ѝ. Не, никой не трябва да 
знае, че плаче! В двореца и стените имат уши, а гобле-
ните – очи. Веднага ще обадят на Хенри за сълзите на 
лейди Катрин, вдовицата на лорд Латимър.

Като се сети, че ще кажат на краля и че е тичала, 
Катрин си наложи да забави крачка.

Пред нея се покланяха, поздравявайки я, целуваха 
ѝ ръката, тя целуваше нечия ръка (като че ли на епископ 
Гардинър), покланяше се пред херцогините и те ѝ отго-
варяха със същото, макар да беше само дама. Всички 
разбираха, че пред тях е бъдещата кралица, и за всеки 
случай се стремяха да си спечелят нейното благоволе-
ние.

След като отмина залите, пълни с придворни (в 
двореца никога не е тихо), в галерията, водеща към 
отредените ѝ покои, Катрин Пар все пак не издържа и 
ускори крачка. В ушите си чуваше: „Кралицата! Кра-
лицата! Кралицата!“. И нямаше спасение, вече никой и 
нищо не би могло да я опази от бъдещата ѝ съдба.

Мери, нейната камериерка, едва я следваше, за-
щото бедната трябваше да се покланя много по-често. 
Мери разбираше, че е станало онова, от което се стра-
хуваше толкова много нейната господарка. Затова, едва 
влезли в покоите на лейди Латимър, тя прати слугата 
при сестрата на Катрин лейди Ан Хърбърт с молба да 
дойде веднага.

Влизайки в покоите си, Катрин Пар, вдовицата на 
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лорд Латимър, се хвърли на леглото и избухна в плач. 
Беше станало това, от което тя се страхуваше най-много 
през последните дни. Не успя да направи нищо, за да 
предотврати катастрофата, а в нейните очи това беше 
катастрофа.

Но в очите на двора не беше така. В залите и стаи-
те, из галериите и беседките се понесе:

– Кралят е направил своя избор!
– Негово Величество е предложил ръка на лейди 

Латимър!
– Крал Хенри е решил да се ожени за Катрин Пар!
– Решил е да вземе вдовица, за да не се окаже пак 

с рога!
Мнозина въздъхнаха с облекчение, в Англия биха 

се намерили много жени, желаещи да попаднат в крал-
ската спалня и като кралици. Крал Хенри VІІІ се беше 
оказал твърде сложен съпруг, вече изоставил две съпру-
ги и изпратил на ешафода още две. Една беше умряла 
от родилна треска, но кралят не страда дълго, а само 
след няколко часа вече беше сериозно загрижен да си 
търси нейната наследничка.

А неотдавна палачът беше отделил прекрасната 
глава на Катрин Хауърд от шията ѝ и никой не искаше 
подобна участ. На всичко отгоре кралят беше болен…

Кралят беше направил своя избор, Англия ще има 
нова кралица. Задълго ли?
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ЦАРСТВЕНИЯТ ЖЕНИХ

Кралят вече цяла година беше ерген – абсолютно 
необичайно за него състояние. Не че в леглото му ня-
маше жени, не: винаги се намираха готови да услужат 
(дори това да не им доставяше радост, но не се оплаква-
ха на глас), обаче кралят искаше да бъде добродетелен. 
В неговата представа това означаваше да има съпру-
га и… любовници. Неговите съпруги не можеха да 
погледнат друг, освен собствения си мъж – краля, дока-
то Хенри смяташе, че има право „да тренира“ навън, за 
да може да изпълнява още по-страстно съпружеските 
си задължения.

Но сега вече не искаше да ги изпълнява нито със 
страст, нито без страст. Обаче навикът да се смята за 
най-великия мъж, беше останал, това не минаваше дори 
и заради болестите. За себе си Хенри отдавна беше ре-
шил, че трябва да се ожени шести път. Не се страхува-
ше от ничие недоволство, тъй като той беше глава на 
църквата, а всевъзможните съветници не рискуваха да 
бъдат въвлечени в авантюрата „кралска сватба“ – това 
беше твърде опасно. 

Хенрих беше женен вече пет пъти. С първата си 
съпруга Катерина Арагонска, която беше „наследил“ 
от умрелия си по-голям брат Артър, се беше развел 
отдавна. Имаше няколко причини: Катерина беше с 
пет години по-голяма от него, а година след година, 
опитвайки се да му роди наследник, се беше състарила 
още повече. От бившата ѝ красота бяха останали само 
спомени и отпусната посивяла кожа, докато така и не се 
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появи жизнеспособно момче. Само едно живя два месе-
ца, другите се раждаха мъртви преждевременно. Оживя 
само дъщерята – Мария (Мери), умна, макар и немного 
красива.

Отчаял се да дочака наследник от съпругата си, 
Хенри щедро пръскаше семето си в леглата на любовни-
ците, които раждаха синове. Следователно проблемът 
не беше в него. Или бракът, създаден върху една лъжа 
(Катерина Арагонска беше излъгала всички, че нямала 
нормален брак с Артър, че той не бил способен в легло-
то), не можеше да даде здрав наследник?

А и сестрите Болейн… По-голямата – Мери, беше 
родила на краля син, когото нейният съпруг, който не 
искаше да се запознае с палача на Тауър, призна за свой. 
Докато по-малката – Ан, не беше толкова отстъпчива, 
не беше омъжена и ако забременееше, нямаше кой да я 
прикрива.

Хенри обяви, че ще настоява бракът с Катерина 
да бъде обявен за недействителен, тъй като беше взел 
за съпруга вдовицата на брат си, което не беше позво-
лено. Никой не посмя да каже на краля, че е странно 
как този факт не е бил забелязан толкова години. Но в 
Англия се мълчеше за това, а Рим категорично отказа 
да разтрогне този брак. И не защото Катерина беше дъ-
щеря на бившия испански крал и сестра на управлява-
щия в момента, а защото можеше да бъде заменена от 
Ан Болейн – протестантката! Ако Хенри разполагаше с 
време, той спокойно щеше да пречупи папата, като му 
обещае, че бъдещата кралица „ще се поправи“ и ще ста-
не добра католичка.

Но нямаше време, защото, като обяви на всеослу-
шание, че се развежда, Хенри веднага замъкна палавата 
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Ан Болейн в леглото и направи онова, което трябваше 
да направи през първата брачна нощ. Резултатът не за-
късня и затова трябваше да се бърза. Всички астроло-
зи, гледачки и прочее обнадеждиха Хенри единодушно: 
момче! Тя ще му роди син – какво повече може да иска! 
Съдбата на Катерина Арагонска беше решена – крали-
цата, която не успя да даде наследник на Англия, не 
трябва да бъде кралица.

Но Рим не искаше да се подчини на развратния 
крал и да го разведе с добрата фанатична католичка, за 
да може бързо да се ожени за убедената протестантка. 
Не и не! И тогава Хенри реши, че спокойно може да 
мине и без папата и без Римската църква. Нали Бог го 
беше сложил да управлява Англия, като прибра брат 
му? И защо той да не може да изпълнява Божията воля 
без помощта на далечния Рим? Може. А щом като е 
така, ще стане!

Кралят реши всички проблеми, като разсече гордие-
вия възел с един удар. Обяви се за глава на църквата, 
с което си навлече гнева на Рим и на много монарси 
в Европа. Ако всеки управник се обявява за глава на 
църквата, тогава Римската църква лесно може да бъде 
разкъсана на парчета като прогнила овча кожа.

Хенри сам се разведе и се ожени за Ан Болейн. Но 
астролозите и знахарките бяха сгрешили. Ан Болейн 
роди не син, а дъщеря, която бе наречена Елизабет. Този 
факт предизвика у краля толкова силен гняв, че няколко 
дни той трошеше всичко наоколо и не пожела да при-
съства на кръщенето на дъщеря си и дори да я види (а 
всъщност именно тя продължи славата на Тюдорите, 
като стана най-знаменитата английска кралица – Ели-
забет І).
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Ан не можа да има повече деца, както преди нея 
Катерина Арагонска. Тя имаше две неуспешни бре-
менности и най-ужасното беше, че мъртвородените 
деца бяха момчета.

Макар че раждането на мъртвите бебета беше съвсем 
обяснимо: кралицата беше под силен стрес от очакването 
на наследник и от тревогите за височайшия си съпруг. На 
един турнир конят на краля падна и притисна под себе си 
ездача. В резултат Хенри беше два часа в безсъзнание и 
не можеше да говори. Оттогава започна да го преследва 
много силно главоболие, отвориха се позатихналите рани 
на краката, всичко вътре го болеше – все пак един кон с 
доспехи тежи твърде много. В подобни случаи малцина 
оцеляваха, а Хенри го спасиха собствените му доспехи, 
сериозно смачкани при падането.

От уплахата кралицата роди преждевременно – 
момче. Но никой не взе под внимание ужаса, който тя 
беше изживяла, опасенията за съпруга и за съдбата на 
своите деца – дъщерята Елизабет и още нероденото 
момче. Като научи, че Ан Болейн отново е абортира-
ла, кралят страшно се разгневи. Изобщо, след падане-
то характерът на Негово Величество много се проме-
ни. Якият, едър, обожаващ веселбите крал беше станал 
мрачен и подозрителен. Носеха се слухове, че падането 
не било случайно, че му била направена магия и затова 
конят паднал.

Страшното главоболие вбесяваше Хенри, а отново 
отворилите се рани на краката не можеха да бъдат изле-
кувани с нищо. Затова и той, който обожаваше лова, 
бясното галопиране, тениса и дългите разходки, който 
толкова се гордееше с краката си, бе принуден все по-
често да ходи в бинтове или просто да седи в креслото 
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вместо в седлото. Всичко това превръщаше веселия, 
шумен крал в разярено чудовище.

Това чудовище с лекота изпрати на ешафода Ан 
Болейн, която така и не можа да роди здрав син, обя-
ви невинната си малка дъщеря Елизабет за дъщеря на 
блудница и така я лиши от статута на принцеса. Ели-
забет, или Бес, както я наричаха всички, стана просто 
лейди Елизабет.

Но той не беше благосклонен и към по-голямата си 
дъщеря – Мария, родена от Катерина Арагонска преди 
двайсет години. Пред Мери, строга и разумна девойка, 
Хенри се чувстваше виновен за развода с майка ѝ. А той 
никак не обичаше да се чувства виновен!

Той имаше удивителен подход към живота. Ако 
другите крале или техните поданици съзнателно или 
неволно извършваха грях и след това се разкайваха или 
пък махваха с ръка, Хенри се стараеше преди това да 
намери морално обяснение, оправдание за своя грях. 
Ако не го намираше, всеки грях ставаше извършен по 
Божията воля и затова простим.

Трябва ли да казваме, че обяснение винаги се нами-
раше. Хенри беше специалист да обяснява на Господ, 
че трябва да постъпи така именно заради своите цели и 
по свое желание. Стигайки до някакво решение, кралят 
просто обявяваше, че това е Божията воля. Несъгласни-
те бързо бяха убеждавани на ешафода, палачът на Тауър 
винаги имаше предостатъчно работа.

Колкото до кралиците, то поданиците бързо спира-
ха да се тревожат за тях – нямаше смисъл да полагат 
главите си заради някаква си поредна красавица, която 
и да е тя. 

След като обвини Ан Болейн в многобройни изне-
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вери (според неговите думи излизаше, че той едва ли 
не стоял на опашката от любовници пред спалнята на 
собствената си съпруга) и я прати на ешафода, Хенри 
бързо се утеши в обятията на Джейн Сиймур. Никой 
не можеше да разбере що за човек е третата съпруга на 
Хенри. Тя беше законна, според мнението на всички, 
тъй като по това време първата – Катерина Арагонска – 
вече беше умряла. Тя направи главното – бързо роди на 
Хенри дългоочаквания син, наречен Едуард.

Той имаше наследник! Всичко друго беше без зна-
чение! Син, продължител на рода, онзи, на когото ще 
предаде силна Англия!

Но един син не е достатъчен, трябва да има много. 
Хенри прекрасно помнеше колко бързо си отиде от ско-
ротечна туберкулоза брат му Артър (от когото навреме-
то, още съвсем момче, получи в „наследство“ заедно с 
бъдещия трон и неговата съпруга Катерина). След брат 
му от охтика умря и баща му, Хенри стана крал още 
съвсем юноша, но това не го смути.

Не, трябват му още синове, много синове, силни, 
яки, здрави, които да защитават могъществото на Тю-
дорите! Момчето, което му роди Джейн, беше слабичко, 
а онова, което преди това беше родила една любовни-
ца, беше умряло много бързо. Неговите синове не са 
жизнеспособни, защо?

Нищо, сега всичко ще се промени, главното е да се 
започне!

Но Джейн Сиймур не можа да роди на съпруга 
си още синове, а умря вследствие на усложнения след 
раждането. До края на живота си Хенри се правеше, че 
тъгува за тази безвременна кончина, че е обичал Джейн 
и продължава да я обича и след смъртта ѝ.



12

Това не беше истина, поне не беше пълната исти-
на. Просто на Хенри му беше приятно да мисли, че е 
понесъл толкова голяма мъка. Освен това Джейн беше 
единствената от съпругите му, която не пострада от бра-
ка с краля.

„Неутешимият“ съпруг започна да си търси нова 
съпруга още преди да бъде погребана предишната. 
Джейн Сиймур беше заменена от Ана Клевска. Хенри 
беше сватосан за нея по портрета, нарисуван от Холбайн 
Млади. Това беше катастрофа! Дали Холбайн беше по-
лучил добро възнаграждение от брата на Ана – херцог 
Клевски, така че портретът да отрази нещо, което го 
няма, или пък възможността да общува с художника на 
родния език без преводач, беше позволила на Ана да 
разкрие пред него истинското си лице и да демонстрира 
обаяние, но портретът нямаше нищо общо с оригинала.

На портрета Ана Клевска имаше чиста, буквално 
светеща кожа, която в действителност беше белязана 
със следи от шарка. Художникът малко беше смекчил 
чертите на лицето ѝ, придавайки му женственост, и го 
беше поставил така, че истинските пропорции не биеха 
на очи. Когато видя портрета, Хенри извика:

– Женя се!
А когато видя оригинала, процеди:
– Фламандска кобила!
Ана Клевска се оказа едра, абсолютно неженствена, 

а доста груба жена със сипаничаво лице и отвратителни 
навици. Не можеше да танцува, нито да бъде приятна за 
общуване, освен това не знаеше нито дума английски, 
не владееше латински или какъвто и да било друг език, 
четеше и пишеше само на немски.

– Как ще общувам с нея?!
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„Жената на власт представлява 
особен свят. На нея й е по-трудно да 
намери баланс между чувствата и 
задълженията си. Само най-успешно 
управлявалите са съумявали да 
поддържат това равновесие, но 
колко много са губели при това.“
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