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Autor o książce

W

mojej poprzedniej książce, Plantageneci. Waleczni królowie,
twórcy Anglii, przedstawiłem historię powstania wielkiej
średniowiecznej dynastii angielskiej. Ta książka opowiada o jej upadku. Nie jest dosłowną kontynuacją po-

przedniczki, ale mam nadzieję, że może być czytana jako jej uzupełnienie. Obie opowiadają historię niezwykłego rodu królewskiego, starając
się czynić to w formie naukowej, pouczającej i dowcipnej.
Nasza historia rozpoczyna się w 1420 roku, gdy Anglia była najpotężniejszym państwem w zachodniej Europie, jej król uchodził za ozdobę świata,
a jej przyszłość rysowała się w lepszych barwach niż kiedykolwiek przedtem. W czasach, gdy za niedorzeczność uznano by stwierdzenie, że w ciągu jednego pokolenia kraj ten pogrąży się w chaosie nieporównywalnym
z żadnym innym na kontynencie. Jak wiele tragedii, także ta rozpoczyna się
w momencie triumfu…
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Angielska wojna róż

W

yobrażenie Anglii jako kraju przedartego na pół przez rywalizujące rody Lancasterów i Yorków, reprezentowanych
jedynie przez swoje herby – czerwoną i białą różę – w taki
czy inny sposób przewijało się od XV wieku. W średnio-

wieczu róże stanowiły w całej Europie popularny symbol, a ich kolorom
– w polityce, literaturze czy sztuce – przypisywano ważne i często sprzeczne
znaczenia.
Pierwsza królewska róża była biała i symbolizowała ród Yorków. Czerwona róża, początkowo znacznie mniej popularna, została przyjęta przez
Henryka Tudora (panującego jako Henryk VII), który zaczął ją szeroko
propagować. Dopiero jednak po bitwie pod Bosworth w 1485 roku stała
się emblematem władzy królewskiej, symbolizującym roszczenia Henryka VII do tronu na podstawie pokrewieństwa z dawnymi książętami z rodu
Lancasterów.
Z kolei różę Tudorów stworzono jako symbol jedności, którą rzekomo wprowadziło małżeństwo Henryka VII z Elżbietą York, córką Edwarda IV, łączące rywalizujące rody Lancasterów i Yorków. Róża ta zmieniała politykę
w romans: wyjaśniała pół wieku chaosu i rozlewu krwi jako wynik wrogości
dwóch rodów, które zawarły pokój dzięki małżeństwu łączącemu krew obu
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domów. Symbolika ta się zakorzeniła, ponieważ operowała prostą i wyrazistą narracją: ukazywała świat nie tyle jako czarno-biały, ile jako czerwono-biały. I oczywiście uzasadniała roszczenia Tudorów do tronu.
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Zamęt wokół wojny

W

spółcześni historycy uznają, że „wojna dwóch róż” w rzeczywistości była czymś znacznie bardziej złożonym i nieprzewidywalnym, niż sugeruje jej kusząca nazwa. Środkowe i późne dekady XV wieku bywały areną niezwykłego

okrucieństwa, chaosu, walki i rozlewu krwi, bezprecedensowej liczby pretensji do tronu, upadku autorytetu królewskiego, gwałtownych zmian politycznych w łonie angielskiej arystokracji, mordów, zdrad, spisków i przewrotów,
eksterminacji bezpośrednich potomków ostatniego patriarchy Plantagenetów, króla Edwarda III, i dojścia do władzy nowej dynastii – Tudorów, której
roszczenie do tronu było wysoce dyskusyjne.
Były to czasy niebezpieczne i niepewne, w których zdradliwe życie polityczne Anglii znajdowało się w rękach grupy ciekawych postaci – mężczyzn i kobiet – czasami uciekających się do niewyobrażalnej brutalności i nieprawdopodobnego okrucieństwa.
Wojna Dwóch Róż opowiada kilka nakładających się na siebie historii. Autor
próbuje nakreślić prawdziwy obraz tego burzliwego okresu, starając się ominąć wypaczający pryzmat XVI wieku oraz historiografii Tudorów i patrzeć
na XV stulecie własnymi oczami. Znajdziemy tu potworne skutki całkowitego niemal rozpadu autorytetu królewskiego za panowania Henryka VI,
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który rozpoczął rządy jako płaczące niemowlę, a zakończył jako powłóczący nogami prostaczek, wywołując kryzys niepodobny do żadnego innego
w późnośredniowiecznej Anglii. To opowieść o królestwie, które stoczyło się
w otchłań wojny domowej mimo wysiłków swoich najpotężniejszych poddanych, próbujących zapobiec katastrofie.
Przez niemal 30 lat nieudolnych rządów Henryka VI kraj trwał w jednym
kawałku dzięki wysiłkom mądrych mężczyzn i kobiet. Ich możliwości nie
były jednak niewyczerpane. Dlatego najlepszym wyjściem dla pogrążonego
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w mroku kraju okazało się nie pomaganie słabemu królowi w rządzeniu,
lecz odstawienie go na boczny tor i sięgnięcie po koronę. Środki, którymi
posłużył się w tym celu Ryszard, książę Yorku, nie były nowe, ale okazały się
potwornie niszczycielskie…
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Tryumf róży Tudorów

W

ojna Dwóch Róż i wygaśnięcie dynastii Plantagenetów
nie były naprawdę spowodowane tym, że dwie podzielone krwią frakcje były skazane na odpokutowanie za
grzech obalenia Ryszarda II. Za całym złem XV wieku

nie stał nikczemny Ryszard III, a małżeństwo Henryka VII z Elżbietą
York nie przyniosło natychmiastowego wybawienia. Był to raczej brutalny i chwilami trudny do zrozumienia okres destabilizacji politycznej, wynikły z upadku autorytetu królewskiego i utraty panowania angielskiego
nad Francją za rządów Henryka VI. W systemie, w którym prawo, porządek, sprawiedliwość i pokój w tak ogromnej mierze zależały od osoby
króla i majestatu korony, panowanie Henryka VI okazało się katastrofą.
Edward IV zdołał zniwelować sporą część tych szkód, naprawić strukturę rządu i kompetentnie, ze zdumiewającym entuzjazmem sterować królestwem. Ale po jego niespodziewanej śmierci kruchy i pokiereszowany układ
polityczny nie zniósł odziedziczenia tronu przez dziecko i obecności frakcji
Woodville’ów, dla której nie było miejsca na najwyższych szczeblach państwa. Całkowicie nieprzewidziane i bezlitosne wydarcie korony przez Ryszarda III zapoczątkowało okres krwawego chaosu, w którym każdy, kto
miał w żyłach choć kroplę królewskiej krwi, mógł zbierać bandę cudzoziemskich najemników i toczyć bitwy o tron. Taką właśnie walkę ostatecznie
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wygrali Tudorowie, choć przecież nawet nie powinny zbliżyć się do tronu.
A zwycięzcy zawsze przysługuje prawo opowiadania swojej wersji historii.
Historii, która przetrwała do dziś.
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O Autorze

Dan Jones jest uznanym historykiem, absolwentem Pembroke College w Cambridge (rocznik 2002) i zdobywcą dziennikarskich nagród. Jego pierwsza książka, Summer of Blood: The Peasants‘ Revolt of
1381 (Lato krwi; rewolucja chłopska 1381 roku) zdobyła szeroki rozgłos. Jest również autorem książki The Templars. Dan Jones regularnie publikuje dla „London Evening Standard”, jego prace można
przeczytać także w „The Times”, „Daily Telegraph”, „Spectator”
i „Literary Review”. Jest współtwórcą programów historycznych realizowanych dla telewizji. Prowadzi blog na temat historii średniowiecza
w popkulturze na stronie: summerofblood.com.
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W 2014 roku nakładem Wydawnictwa Astra ukazała się jego książka
Plantageneci. Waleczni królowie, twórcy Anglii.
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Inni o książce
Ekscytująca, epicka, „pełna krwi i róż” historia. Walki toczone w zamieciach, egzekucje, potyczki, potajemne małżeństwa, fałszywe genealogie tworzone w celu zagarnięcia korony… Materiał Jonesa jest ekscytujący, a zarazem mistrzowsko wyselekcjonowany. To wynik jego niezwykłej intuicji
i fenomenalnej narracji. To naprawdę kawał dobrego opowiadania!
– The Sunday Telegraph

Jones opowiada naprawdę dobrą historię. A to rzadkość, ponieważ zrezygnowało już z tego wielu historyków. Sam przyznaje, że opisywana epoka
jest czasami niezrozumiała, a mimo to udaje mu się narzucić porządek, by
uczynić tę książkę zarówno naukową, jak i niezwykle zabawną. Jego rozbrajający dowcip jest równie okrutny, jak przemoc, którą opisuje.
– The Times (London)

Nieczęsto się zdarza, że książka jest jednocześnie dziełem naukowym i popularnym, ale brytyjski historyk Dan Jones odnosi pełny sukces w obu tych
dziedzinach.
– Publishers Weekly
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Dan Jones mistrzowsko przedstawia XV-wieczną Anglię jako scenę kryzysu
sukcesyjnego, tak przedstawiając zawikłaną historię, aby zapewnić płynność
narracji.
– Kirkus Reviews

Największą zaletą Jonesa jako autora jest jego umiejętność pisarska,
dzięki której chaotyczna historia niespokojnej epoki staje się łatwa w odbiorze. Jones doskonale wie, co powinien przekazać Czytelnikowi, a co
pominąć. I wciąż znajduje nowe pomysły na barwne opowiadanie anegdoty i żywy opis akcji. To sprawia, że Wojna Dwóch Róż to wciągająca
lektura i lekkie wprowadzenie do krwawej walki Lancasterów i Yorków.
– The Spectator

To naprawdę dobra historia. . . Skomplikowana, ale wyśmienicie napisana
i doskonale oddająca realia XV wieku. Wojna Dwóch Róż jest chyba najlepszym przedstawieniem konfliktu, jaki dotychczas ukazał się drukiem.
– The Mail on Sunday

Jones jest urodzonym gawędziarzem. W swojej narracji tworzy znakomitą obsadę, obrazowo przywołując brutalną rzeczywistość wojny domowej.
– The Evening Standard (London)
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