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Co lin Im ber opi su je dzie je Im pe rium Osmań skie go
od je go po cząt ków w XIV wie ku, przez cza sy naj -
więk szej świet no ści za cza sów Su lej ma naWspa nia -
łe go, po okres kry zy su w wie ku XVII. Au tor sku pia
się na sys te mie za rzą dza nia im pe rium i w ko lej nych
roz dzia łach oma wia za gad nie nia ta kie jak: po li ty -
ka we wnętrz na, za rzą dza nie pro win cja mi, funk cjo -
no wa nie dwo ru i ar mii oraz sys tem praw ny.

W 1650 ro ku Im pe rium Osmań skie zaj mo wa -
ło roz le głe te re ny w Eu ro pie, Azji i Afry ce. Im pe -
rium Osmań skie nie by ło     pań stwem wy łącz nie is -
lam skim ani też wy łącz nie tu rec kim. By ło to ra czej
im pe rium dy na stycz ne, w któ rym je dy na lo jal ność
obo wią zu ją ca wszyst kich miesz kań ców po le ga ła
na pod dań stwie wo bec suł ta na. Od pod da nych
nie pia stu ją cych żad ne go urzę du wy ma ga no je dy -
nie, że by się nie bun to wa li i pła ci li po dat ki – w go -
tów ce, na tu rze lub usłu gach. Na wet one zresz tą

pod le ga ły ne go cja cjom. Osta tecz nie to oso ba suł -
ta na utrzy my wa ła im pe rium w jed no ści, a nie re li -
gia, wzglę dy et nicz ne czy in na toż sa mość.

Suł tan – na pierw szy rzut oka – miał nie ogra ni -
czo ną wła dzę. Był za rów no przy wód cą po li tycz nym,
jak i woj sko wym w cza sie woj ny. Każ dy czło wiek
pia stu ją cy w pań stwie urząd zaj mo wał to sta no wi -
sko z nada nia wład cy, co zo bo wią zy wa ło go oso -
bi ście do słu że nia suł ta no wi. Ten zaś każ de go mógł
we dle swej wo li awan so wać, od wo łać ze sta no wi -
ska al bo na ka zać je go eg ze ku cję. Suł tan był za -
tem w swo im kra ju wszech mo gą cy, dla te go zwy -
cza jo wo od cza sów Ma chia vel le go po rów nu je się
osmań ski ab so lu tyzm z po zy cją mo nar chów eu ro -
pej skich, któ rych wła dzę do pew ne go stop nia ogra -
ni cza ły przy wi le je szlach ty. Ten tra dy cyj ny ob raz
jest jed nak nad mier nie uprosz czo ny.
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O książ ce
Ste phen Haw king uzna wał po dró że wcza sie za nie -
moż li we – ina czej już na je cha ły by nas hor dy tu ry stów 
z przy szło ści. A jed nak wciąż po dró żu je my w cza -
sie dzię ki książ kom: pa mięt ni kom, kro ni kom, re la -
cjom. Mo że my za pusz czać się do za gi nio nych kró -
lestw i za po mnia nych, na wpół le gen dar nych cza -
sów, al bo wy brać się gdzieś bli żej, ot – do zwy kłe go
pol skie go śre dnio wiecz ne go mia sta. Ale czy na
pew no zwy kłe go? 

Je śli fa scy nu ją cię cza sy, o któ rych wciąż wie my
mniej, niż by śmy chcie li, i lu dzie, któ rzy two rzy li at -
mos fe rę daw ne go Kra ko wa – to lek tu ra dla cie bie.
Do wiesz się z niej, jak za ło żyć ro dzi nę i dla cze go
nie war to z tym zwle kać, jak dłu go wy pa da ło kar -
mić dzie ci pier sią i co ro bio no, gdy pła ka ły w no cy.

Po znasz śre dnio wiecz ne me nu i prze ko nasz się, że
go spo dę są sia du ją cą z cmen ta rzem ko ścio ła Ma -
riac kie go le piej by ło ob cho dzić z da le ka, choć
i w in nych przy byt kach karcz ma rzom na le ża ło pa -
trzeć na rę ce. Zo ba czysz, jak im pre zo wa no w śre -
dnio wie czu, co się dzia ło w kar na wa le na kra kow -
skich uli cach i z kim moż na by ło pójść wta ny nawła -
snym we se lu. Od wie dzisz łaź nie miej skie, otwar te już
odwscho du słoń ca, wktó rych moż na by ło się ostrzyc
i ogo lić, a na wet po sta wić so bie bań ki, i prze ko nasz
się, że le piej by ło cha dzać do łaź ni bez ubrań. Ni -
ko go wów czas nie szo ko wał oj ciec bie gną cy za żyć
ką pie li wraz z żo ną i dzieć mi, a wszy scy go li jak
świę ty tu rec ki. Do wiesz się, dla cze go Jan Ko cha -
now ski nie wi dział róż ni cy mię dzy łaź nia mi a za -
mtu zem, po znasz od ku lis ży cie i pra cę miej skich
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dzie wek, któ re nie za wsze trud ni ły się naj star szą
pro fe sją z wła snej wo li i nie rzad ko mia ły za so bą
tra gicz ne prze ży cia. Zo ba czysz, jak kra kow ski kat,
któ ry za mtu zem za rzą dzał, ra dził so bie z nie le gal -
ną kon ku ren cją, pro wa dząc po kąt ne dziew ki pod
szu bie ni cę, gdzie sym bo licz nie spa lał wiąz kę sło -
my i prze strze gał, że je śli wró cą do mia sta, skoń -
czą tak sa mo. Po znasz zwy cza je kra kow skich du -
chow nych, któ re mo gą szo ko wać współ cze snych,
ale nie śre dnio wiecz nych kra ko wian, z po bła ża -
niem przyj mu ją cych wieść o ar chi dia ko nie, któ ry
wpo go ni za pan ną za plą tał się wsza tę, spadł z dra -
bi ny i skrę cił so bie kark. Po znasz kra kow skie świę te
księż ne, któ rych dzi wacz ne dla współ cze sne go czło -
wie ka zwy cza je in spi ro wa ły pan ny i mę żat ki – 
na szczę ście nie licz ne. Od wie dzisz kra kow skie ap -
te ki, gdzie skosz tu jesz sma ko ły ków, ku pisz ludz kie
łaj no, wód kę, wosk do pie czę ci, świe że zio ła i za -
mor skie przy pra wy. Do wiesz się, ile za wi zy tę do -
mo wą po li czył by so bie le karz i dla cze go kra kow -
scy stu den ci me dy cy ny oglą da li dwa ra zy do ro ku
świ nio bi cie, nie prze pusz cza jąc żad nej pu blicz nej
eg ze ku cji. Zo ba czysz, co dzia ło się w mie ście w cza -
sie epi de mii dżu my i jak za cho wy wa li się na si przod -
ko wie, gdy śmierć za glą da ła im w oczy. 

Za pra szam cię, dro gi Czy tel ni ku, w fa scy nu ją cą
po dróż do śre dnio wiecz ne go Kra ko wa, w któ rym
krew ni pusz czą cię z tor ba mi, karcz marz wy ro lu je,
ap te karz upi je, ksiądz po rwie w ta ny, a le karz wy -
pra wi na tam ten świat. Po znaj fa scy nu ją ce ży cie
kra ko wian sprzed wie ków: pra co wi tych i ro dzin -
nych, roz ryw ko wych i nie po kor nych na ty le, że na -
wet ko ro no wa ne gło wy szły im na ustęp stwa. Za -
siądź z ni mi do sto łu i prze ko naj się, czy znaj dzie cie
wspól ne te ma ty do roz mo wy, zaj rzyj do miej skich
kra mów i warsz ta tów, a je śli masz dość od wa gi – 
tak że do karcz my, łaź ni i bur de lu. Wy bierz się na
kra kow skie we se le i po grzeb, po szu kaj w mie ście
pra cy, po baw się na miej skiej im pre zie. Prze ko naj
się, czy uda ło by ci się prze trwać w śre dnio wiecz -
nym Kra ko wie choć je den dzień. 

O au to rze

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut – ab sol -
went ka Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, pi sar -
ka, dzien ni kar ka, re dak tor ka, tłu macz ka. Za -
ja dły mól książ ko wy, pa sjo nat ka sło wa pi sa -
ne go, nie stru dzo na ba dacz ka i po pu la ry za-
tor ka te ma tów kon tro wer syj nych, mrocz nych
ta jem nic hi sto rii i kul tu ro wych za ga dek. 

Zwią za na z kra kow ski mi wy daw nic twa mi
Astra, Znak i Otwar te, wie lo let nia pu bli -
cyst ka i re cen zent ka „Cie ka wo stek Hi sto -
rycz nych” oraz „TwojaHistoria.pl”, kwar tal -
ni ka „Cre atio Fan ta sti ca”, a tak że licz nych
ty tu łów pra so wych, w tym m.in. „Fo cus Hi -
sto ria” czy „Świat Wie dzy”. Au tor ka książ ki
Sie dem Śmier ci. Jak umie ra no w daw -
nych wie kach wy da nej przez Wy daw nic -
two Astra w 2017 ro ku. 
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O książce
Kie dy prze ni kli wy dźwięk ko ściel nych dzwo nów ob -
wie ścił pod da nym śmierć księ cia Bo le sła wa Krzy -
wo uste go, w Pol sce na sta ły cza sy, o któ rych śre dnio -
wiecz ni kro ni ka rze pi sa li, że „Chry stus i je go świę ci
spa li”. Krą żą ce po ów cze snej Eu ro pie wid mo wiel -
kie go bez kró le wia bu dzi ło uza sad nio ną trwo gę,
zwia stu jąc na dej ście ery bez pra wia i cha osu.

Dzie je Pol ski do by roz bi cia dziel ni co we go to hi -
sto ria skłó co nej ro dzi ny. Pia stow scy epi go ni, sy no -
wie i wnu ko wie tych, któ rzy pa mię ta li jesz cze zjed -
no czo ne kró le stwo, rzu ci li się so bie do gar deł. Ksią -

żę ta wy dzie ra li so bie zie mię oj ców, sy no wie wy stę -
po wa li prze ciw ro dzi com, bra cia prze ciw bra ciom,
wy gna ni se nio ro wie ro du z ko lei ska za ni zo sta li
po Eu ro pie ja ko szu ka ją cy sła wy ry ce rze. Po czą -
tek wszyst kie mu da ła zaś bra ter ska waśń za koń -
czo na zbrod nią. Daw ny kró lew ski ród Pia stów roz -
padł się na wro gie so bie kla ny, przy czym każ dy
z nich roz gry wał wła sną par tię sza chów. Prze ko -
na ni o swo jej wyż szo ści Pia sto wie wiel ko pol scy;
prag ma tycz ni, ale snu ją cy da le ko sięż ne pla ny Pia -
sto wie ślą scy oraz am bit ni, a za ra zem nie prze wi -
dy wal ni Pia sto wie ku jaw scy. Wszy scy oni przez nie -
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mal dwa stu le cia wszczy na li nisz czy ciel skie woj ny,
zdra dza li przy ja ciół i po da wa li rę kę wro gom, nie
co fa jąc się przed ni czym.

Ta ka wła śnie, czar na le gen da roz bi cia dziel ni -
co we go to jed nak tyl ko po ło wa praw dy. W isto cie
by ło ono prze ło mo wym mo men tem w na szych
dzie jach, wy ma ga ją cy zresz tą grun tow nej re wi zji.
Wła śnie wte dy po ja wia ją się bo wiem idee pa�-
triae – oj czy zny, i rei�pu�bli�cae – rze czy po spo li tej.
Pol ska prze sta je być pry wat ną wła sno ścią Pia stów,
któ rzy wy pusz czo ne go z rąk ste ru wła dzy ni gdy już
nie od zy ska li. Hi sto ria o tym, kto i jak im go ode -
brał, rów nież bę dzie waż ną czę ścią tej opo wie ści.

Książ ka za bie ra czy tel ni ka za ku li sy XIII–wiecz -
nej po li ty ki, po ka zu je taj ni ki i na rzę dzia spra wo wa -
nia wła dzy: od bru tal nej si ły, po przez re li kwie mę -
czen ni ków, klą twy, za fał szo wa ne kro ni ki, na zra bo -
wa nych ko ro nach koń cząc. Przy oka zji na świa tło
dzien ne wy do by ci zo sta ją po zo sta ją cy do tąd w cie -
niu mniej zna ni uczest ni cy wal ki o tron: Ko ściół i je -
go bi sku pi, ko me so wie i do stoj ni cy z moż nych ro -
dów, pa pie scy le ga ci i in kwi zy to rzy, ro sną ce w si łę
mia sta oraz po zba wio ne pa na ry cer stwo, roz bój ni -
cy i re ne ga ci. Wszyst ko to mie sza ło się w pol skim ty -
glu, a ogień pod nim wciąż pod sy ca li cze scy Prze -
my śli dzi, nie miec cy ce sa rze, ru scy knia zio wie, a na -
wet mon gol scy ko czow ni cy.

Na kar tach książki oży wa ją rów nież ni gdy nie
zre ali zo wa ne sce na riu sze wy da rzeń, któ re mo gły
pchnąć hi sto rię Pol ski na in ne to ry. Po ja wia ją się sce -
ny ko ro na cji Bo le sła wa Krzy wo uste go na kró la, Hen -
ry ka Po boż ne go trium fu ją ce go wbi twie pod Le gni -
cą, Wa cła wa III ucho dzące go szty le tom za ma -
chow ców i da ją ce go no we ży cie unii pol sko–cze skiej.
Jest to za ra zem pró ba od po wie dzi na drę czą ce nas
do dziś py ta nia o moż li wość unik nię cia roz bi cia dziel -
ni co we go, szans zjed no cze nia kró le stwa przez Pia -
stów ślą skich oraz moż li wo ści upad ku dy na stii i dal -
szych lo sów Pol ski uwi kła nej w od wiecz ny wy bór
mię dzy mo der ni za cyj nym mar szem na Za chód
a oba wą przed utra tą wła snej toż sa mo ści.

O au to rze

To masz Tar gań ski – hi sto ryk, dzien ni karz,
au tor ar ty ku łów o te ma ty ce hi sto rycz nej i po -
pu lar no nau ko wej oraz licznych wywiadów.
Współ pra cu je m.in. z „Po li ty ką”, „Ty go dni kiem
Po wszech nym” oraz „New swe ekiem”. Pu bli -
ko wał rów nież w „Dzien ni ku Ga ze cie Praw -
nej” i „No wej Eu ro pie Wschod niej”. Stu dio -
wał hi sto rię i dzien ni kar stwo na Uni wer sy te -
cie Wro cław skim. 

W swo ich ar ty ku łach re in ter pre tu je zna ne
wy da rze nia hi sto rycz ne, po szu ku jąc ak tu al -
nych od nie sień i no wych punk tów wi dze nia.
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Pre to ria nie by li naj bar dziej uprzy wi le jo wa ny mi
spo śród wszyst kich rzym skich żoł nie rzy. Pła co no
im naj wię cej, słu ży li naj kró cej i cie szy li się naj lep -
szy mi wa run ka mi służ by. Prze wyż sza li sta tu sem
wszyst kie po zo sta łe for ma cje mi li tar ne, a po po -
nad dwóch stu le ciach, od kie dy ce sarz Au gust for -
mal nie za twier dził ist nie nie pre to ria nów, zbieg
oko licz no ści uczy nił ich naj waż niej szym ogni wem
wła dzy. Wstą pie nie w sze re gi gwar dii pre to riań -
skiej na po cząt ku ka rie ry woj sko wej czy póź niej -
sza pro mo cja do świad czo ne go le gio ni sty ozna -
cza ły przy na leż ność do naj bar dziej pre sti żo wej
for ma cji naj po tęż niej szej ar mii an ty ku. Jej człon -
ko wie na wet po za koń cze niu służ by, ja ko cy wi le,
cie szy li się wy so kim sta tu sem w lo kal nych wspól no -
tach. Wów czas, po dob nie jak te raz, rzym scy żoł -
nie rze by li sym bo lem po tę gi im pe rium i je go spo -
łe czeń stwa. 

Am bi cje ce sar skiej gwar dii – czy ra czej jej pre -
fek tów – wzra sta ły nie po mier nie, aż wy peł ni ły
próż nię po zo sta wio ną przez nie udol nych i sła bych
wład ców. Efek tem do bro wol ne go wy gna nia Ty -
be riu sza na Ca pri by ła pró ba prze ję cia rzą dów
przez Se ja na, ów cze sne go pre fek ta pre to rium. Ka -
ta stro fal ne rzą dy Ka li gu li w la tach 37–41 do pro -
wa dzi ły do je go za mor do wa nia i ob wo ła nia przez
gwar dię ce sa rzem Klau diu sza. Po utra cie po par -
cia pre to ria nów w 68 ro ku Ne ron po peł nił sa mo -
bój stwo. Pod czas woj ny do mo wej w la tach 68–69
for ma cja ta ode gra ła głów ną ro lę w wal kach mię -
dzy ry wa la mi o wła dzę w im pe rium. W nie spo koj -
nych i nie prze wi dy wal nych okre sach gwar dia by -
wa ła ka ta li za to rem po waż nych zmian, dzia ła jąc
głów nie we wła snym in te re sie, a jej pre fek ci – na
do bre lub na złe – ura sta li do ran gi naj waż niej -
szych gra czy.
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Au tor pre zen tu je zja wi sko świę tej woj ny w śre dnio -
wie czu z per spek ty wy is la mu. Po sze rza za rów no
geo gra ficz ne, jak i chro no lo gicz ne ra my przyj mo -
wa ne przez hi sto ry ków opi su ją cych zja wi sko wy -
praw krzy żo wych z per spek ty wy Eu ro py Za chod -
niej. We dług Cob ba wal ki w Zie mi Świę tej to tyl ko
część znacz nie szer sze go kon flik tu, któ ry ob jął rów -
nież te ry to rium Hisz pa nii oraz Sy cy lii i nie za koń -

czył się wraz z upad kiem Ak ki w 1291 ro ku. W prze -
ci wień stwie do wie lu hi sto ry ków zaj mu ją cych się te -
ma ty ką wy praw krzy żo wych au tor pod da je do -
kład nej ana li zie źró dła za chod nie oraz arab skie,
w no wym świe tle uka zu jąc kon flikt, któ ry wy warł
ogrom ny wpływ nie tyl ko na śre dnio wiecz ną Eu ro -
pę, ale i świat współ cze sny.
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Win ni czy nie win ni? He re ty cy czy do brzy ka to li cy?
Ry ce rze wal czą cy w obro nie wia ry czy zwy kli roz -
pust ni cy? Ko zły ofiar ne czy ak tyw ni uczest ni cy po -
stę po wa nia?

Mi mo że od aresz to wa nia i pro ce su tem pla riu -
szy mi nę ło już po nad 700 lat, brzmie nie sa mej na -
zwy za ko nu wciąż roz pa la wy obraź nię i wy wo łu je
ży we emo cje. Za rów no burz li we dzie je za ko nu, jak
i je go re gu ła oraz prak ty ki są przed mio tem wni kli -
wych ba dań i pu bli ka cji wie lu wy bit nych hi sto ry -
ków, któ rzy wio dą ze so bą za cie kłe spo ry. Spra wa
tem pla riu szy przy po mi na grzą ski grunt, któ ry nie
zo stał do koń ca spe ne tro wa ny. Za cho wa ne do na -
szych cza sów ma te ria ły źró dło we nie udzie la ją od -
po wie dzi na wszyst kie py ta nia do ty czą ce pro ce su
i nie wska zu ją pro stej dro gi do praw dy hi sto rycz -
nej. Przez kil ka set lat dzie je za ko nu zdą ży ły też ob -
ro snąć le gen dą, któ rą skwa pli wie ży wi się kul tu ra

ma so wa, mno żąc przy oka zji roz ma ite spe ku la cje
i wąt pli wo ści. Jak od dzie lić praw dę od fał szu, le -
gen dę od rze czy wi sto ści? A przede wszyst kim,
gdzie tej praw dy szu kać?

Ala in De mur ger po dej mu je pró bę re kon struk -
cji prze bie gu wy da rzeń, do ja kich do szło w okre sie
od 1307 ro ku, czy li od aresz to wa nia tem pla riu szy,
aż do znie sie nia za ko nu w 1312 ro ku de cy zją so bo -
ru wVien ne. Z prze ana li zo wa nych przez nie go do -
ku men tów wy ła nia się doj mu ją cy ob raz ma chi ny
pro ce so wej wpra wio nej w ruch przez apa rat kró -
lew ski i za klesz czo nych w jej try bach tem pla riu szy,
usi łu ją cych bro nić do bre go imie nia za ko nu. Au tor
kre śli rów nież ob raz co dzien no ści więź niów, któ rzy
wwięk szo ści zo sta li po zba wie ni sa kra men tów, by li
tor tu ro wa ni, trzy ma ni w łań cu chach w cia snych
i ciem nych ce lach, o chle bie i wo dzie.

Alain Demurger

Templariusze. Proces 1307–1314
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Pol skie mu czy tel ni ko wi Krzy ża cy ko ja rzą się jed no -
znacz nie ja ko ar mia z czar ny mi krzy ża mi na bia -
łym tle, po ko na na pod Grun wal dem, w ak cie dzie -
jo wej spra wie dli wo ści. Pol ski czy tel nik do sko na le
zna tak że Mal bork – jed ną z naj wspa nial szych bu -
dow li śre dnio wie cza, hi sto rię za ko nu i lo kal ne kon -
tek sty zma gań ży wio łów ludz kich oraz or ga ni zmów
po li tycz nych na po łu dnio wym wy brze żu Bał ty ku.
Ta wi zja za ko nu krzy żac kie go zdo mi no wa na jest
przez agre syw ną eks pan sję, kon flikt in te re sów
i z – punk tu wi dze nia pol skie go czy tel ni ka – przez
jed no znacz nie ne ga tyw ną oce nę. Trud no się te mu
dzi wić, zwa żyw szy na utar te li te rac kie i fil mo we ste -
reo ty py, ale tak że na fakt, że Grun wald uzna wa -
ny jest za iko nę i jed no z naj więk szych zwy cięstw
pol skie go orę ża. 

Tym bar dziej in te re su ją ca mo że się oka zać naj -
now sza po zy cja wy daw ni cza do ty czą ca za ko nu:

na pi sa na przez Bry tyj czy ka, po zba wio ne go hi -
sto rycz nych uprze dzeń, i do ty czy przede wszyst -
kim za ko nu w je go pier wot nej for mie – nie ar mii
środ ko wo eu ro pej skie go pań stwa za kon ne go, lecz
za ko nu ry cer skie go słu żą ce go chrze ści jań stwu
w Le wan cie, w okre sie kru cjat. W isto cie książ ka
Krzy�ża�cy�w Zie�mi�Świę�tej 1190–1291 to pierw sza
tak kom plek so wa ana li za dzie jów za ko nu w Le -
wan cie. Au tor sku pia się w niej na za gad nie niach
mniej zna nych pol skie mu czy tel ni ko wi, czy li na ge -
ne zie ma łe go do mu za kon ne go, któ ry w okre sie
pią tej kru cja ty gwał tow nie się roz rósł, osią ga jąc
wpły wy i zna cze nie rów ne dwóm star szym zgro -
ma dze niom: tem pla riu szom i jo an ni tom. Ta nie -
zwy kła eks pan sja moż li wa by ła za rów no dzię ki
wspar ciu pa pie ża, jak i ce sa rza, sta no wiąc owoc
zgo dy po mię dzy dwo ma głów ny mi ośrod ka mi
wła dzy ów cze sne go chrze ści jań stwa.

Nicholas Morton

Krzyżacy w Ziemi świętej 
1190–1291
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W 1420 ro ku An glia by ła naj po tęż niej szym pań -
stwem w za chod niej Eu ro pie, jej król ucho dził za
ozdo bę świa ta, a jej przy szłość ry so wa ła się w świe -
tla nych bar wach. W tych cza sach za nie do rzecz -
ność uzna no by stwier dze nie, że w cią gu jed ne go
po ko le nia kraj ten po grą ży się w cha osie nie po rów -
ny wal nym z żad nym in nym na kon ty nen cie. Jak
wie le tra ge dii, tak że ta roz po czy na się w mo men -
cie trium fu… 

Współ cze śni hi sto ry cy uzna ją, że woj na Dwóch
Róż w rze czy wi sto ści by ła czymś znacz nie bar dziej
zło żo nym, niż su ge ru je jej ku szą ca na zwa. Sa ma
woj na i wy ga śnię cie dy na stii Plan ta ge ne tów nie by -
ły ka rą za grzech oba le nia Ry szar da II. Za ca łym
złem XV wie ku nie stał nik czem ny Ry szard III,
a mał żeń stwo Hen ry kaVII z Elż bie tą York nie przy -
nio sło na tych mia sto we go wy ba wie nia. Był to bru -
tal ny i trud ny do zro zu mie nia okres de sta bi li za cji

po li tycz nej, wy ni kły z upad ku au to ry te tu kró lew skie -
go i utra ty pa no wa nia an giel skie go nad Fran cją.
W sys te mie, w któ rym pra wo, po rzą dek, spra wie -
dli wość i po kój w tak ogrom nej mie rze za le ża ły od
kró la i ma je sta tu ko ro ny, pa no wa nie Hen ry ka VI
oka za ło się praw dzi wą ka ta stro fą…

Dan Jo nes jest uzna nym hi sto ry kiem i zdo byw cą
dzien ni kar skich na gród; ab sol wen tem hi sto rii
na Pem bro ke Col le ge w Cam brid ge. W 2014 ro ku
na pol skim ryn ku uka za ła się je go po zy cja Plan�ta�-
ge�ne�ci.�Wa�lecz�ni�kró�lo�wie,�twór�cy�An�glii. Jest mię -
dzy in ny mi au to rem Sum�mer�of�Blo�od:�The�Pe�-
asants’�Re�volt�of 1381 i The�Tem�plars, któ re zdo by -
ły sze ro ki roz głos. Współ pra cu je z „The Ti mes”, „Da ily
Te le graph”, „Spec ta tor” i „Li te ra ry Re view”. Jest
współ twór cą pro gra mów hi sto rycz nych re ali zo wa -
nych dla te le wi zji.

  Dan Jones

Wojna Dwóch Róż. 
Upadek Plantagenetów 
i triumf Tudorów
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Fa scy nu ją ca, wie lo war stwo wa opo wieść o nie by -
wa łej ka rie rze Rok so la ny, zwa nej rów nież Hürrem – 
wiej skiej dziew czy ny, po rwa nej, sprze da nej i umiesz -
czo nej w stam bul skim ha re mie. Dzię ki wdzię ko wi,
in te li gen cji i ela stycz no ści nie tyl ko opa no wa ła tu -
rec ki ję zyk i kul tu rę, ale tak że roz ko cha ła w so bie
suł ta na z dy na stii osmań skiej, a w efek cie zo sta -
ła je go kon ku bi ną, mat ką je go dzie ci, a wresz -
cie – pra wo wi tą żo ną. 

Su lej man Wspa nia ły, je den z naj więk szych suł -
ta nów wszech cza sów, zła mał dla Rok so la ny wie -
lo let nią tra dy cję, speł niał wszyst kie jej za chcian ki
i dla niej po świę cał przy ja ciół. Dla niej prze bu do -
wy wał pa ła ce, od sy łał nie wol ni ce, któ re jej się nie
po do ba ły, a tak że na pi sał – pod pseu do ni mem – 

zbiór mi ło snych wier szy. Ona zaś zy ski wa ła co raz
więk szą wła dzę, któ ra po zwo li ła jej roz wi nąć dzia -
łal ność cha ry ta tyw ną na nie spo ty ka ną ska lę,
a tak że li kwi do wać naj waż niej sze oso by w pań -
stwie.

Lek tu ra Wład�czy�ni�Wscho�du po zwo li zo ba czyć
kon tro wer syj ny zwią zek na szczy tach wła dzy
z wie lu stron – ocza mi suł ta na i je go żo ny, współ -
cze snych im tu rec kich kro ni ka rzy, a tak że eu ro -
pej skich dy plo ma tów. Przy oka zji uka że, jak Tur -
cja sta ła się świa to wym mo car stwem, jak dy na -
stia osmań ska prze trwa ła z nie wiel ki mi tyl ko
prze rwa mi od XIII do XX wie ku oraz ja ką ro lę
w tym wszyst kim ode gra ły ko bie ty ta kie jak Rok -
so la na – Wład czy ni Wscho du.

Leslie Peirce

Roksolana. 
Władczyni Wschodu
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O książce
An gli cy ma ją swo ich Tu do rów, a my – Pia stów. Dy -
na stię, któ ra w ostat nich la tach znów pod bi ja ry -
nek sztu ki. Skom pli ko wa ne dzie je wład ców okre -
su roz bi cia dziel ni co we go bu dzą co raz więk sze za -
in te re so wa nie pi sa rzy i fil mow ców, co ab so lut nie
nie dzi wi. Ich hi sto ria jest bo wiem tak nie zwy kła
i peł na ta kich zwro tów ak cji, że mo gła by po słu żyć
za kan wę nie jed ne go sce na riu sza fil mo we go. 

Czym jed nak by li by ksią żę ta dziel ni co wi bez
ma tek, żon i có rek? Ko biet am bit nych, czę sto bar -
dzo wpły wo wych, nie raz prze bie głych, okrut nych
i mści wych? Ko biet nie słusz nie za po mnia nych, któ -
rych dzia łal ność po li tycz ną kro ni ka rze le d wie ra -
czy li za uwa żyć al bo wy po wia da li się z prze ką sem?
Ko biet, bez któ rych sta rań lo sy wie lu ma ło let nich
ksią żąt i wy dzie dzi czo nych mę żów po to czy ły by się
zu peł nie ina czej?

To one, umie jęt nie la wi ru jąc w świe cie męż czyzn,
któ rzy nie rzad ko przy my ka li oko na „wpraw dzie
nie ha nieb ne, ale nie wie ście nie oby cie” (Ka dłu bek)
w po li ty ce, two rzy ły sil ne ko ali cje, za wie ra ły ukła -
dy z jed ny mi ksią żę ta mi dziel ni co wy mi prze ciw ko
in nym, a na wet się ga ły po tru ci znę, by le tyl ko osią -
gnąć cel. 

Po przed nicz ki Ja dwi gi An de ga weń skiej
Jak to się sta ło, że pod ko niec XIV wie ku, w cza -
sach zdo mi no wa nych przez męż czyzn moż ni zgo -
dzi li się, aby na tro nie Pia stów za sia dła ko bie ta?
W do dat ku ko bie ta, któ rej wła dza for mal nie nie
róż ni ła się od za się gu wła dzy kró lów?

Cho ciaż le gen dy uczy ni ły Ja dwi gę An de ga weń -
ską jed ną z naj bar dziej roz po zna wal nych ko biet
u wła dzy, w isto cie nie mia ła ona oka zji, aby się
wy ka zać – zmar ła mło do, wwie ku oko ło dwu dzie -
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stu sze ściu lat. Wię cej za mie sza nia na sce nie po li -
tycz nej wy wo ła ły po zo sta ją ce w jej cie niu przod ki -
nie z dy na stii Pia stów. 

By ły wśród nich słyn ne świę te – Ja dwi ga Ślą ska
i Kin ga, ale też ko bie ty po kro ju nie po pu lar nej Aga -
fii, żo ny Kon ra da Ma zo wiec kie go. By ła tak że mat -
ka Kon ra da i Lesz ka Bia łe go, He le na Zno jem ska,
o któ rej nie sko ry do po chwał Win cen ty Ka dłu bek wy -
ra żał się nie mal w sa mych su per la ty wach. I był ca ły
sze reg ko biet zde ter mi no wa nych wwal ce owła dzę.

To ich dzia ła nia, na wet je śli nie by ły one ofi cjal -
ny mi wład czy nia mi, wpły wa ły na zmia nę men tal -
no ści kil ku po ko leń męż czyzn i po śred nio uto ro wa -
ły Ja dwi dze An de ga weń skiej dro gę do ty tu łu kró la. 

Wła dza ko biet
W śre dnio wie czu ko bie ty nie mia ły pod mio to wo -
ści praw nej, nie by ły do pusz cza ne do dzie dzi cze -
nia, a więc nie mo gły otrzy mać tro nu w spad ku,
o ich lo sie zaś de cy do wa li męż czyź ni – naj pierw
oj ciec lub in ny naj bliż szy krew ny, a póź niej mąż,
brat, a nie rzad ko naj star szy syn. Wy ją tek sta no wi -
ły ko bie ty o na praw dę wy so kiej po zy cji, jak kró lew -
na wę gier ska Kin ga lub księż ne spra wu ją ce re gen -
cję w cza sie ma ło let nio ści sy nów. By ły to ko bie ty
sil ne, wpły wo we i od waż ne, któ re wspie ra ły męż -
czyzn w grze o tron, a bez ich po par cia ka rie ry wie -
lu ksią żąt mo gły by się za ła mać.

Mi mo to ko bie ca am bi cja ko ja rzo na by ła z pod -
szep ta mi sza ta na i wy na tu rze niem, ak tyw ność ko -
biet na sce nie po li tycz nej za słu gi wa ła co naj mniej
na po tę pie nie, a ule ga ją cy żo nom ksią żę ta uwa -
ża ni by li za pan to fla rzy. Przy kła do wo, po wszech -
ne zgor sze nie wzbu dzał wza jem ny afekt Agniesz ki
Ba ben berg i Wła dy sła wa Wy gnań ca, na ra ża jąc
mło de go księ cia na mia no nie udacz ni ka.

W oczach dzie jo pi sów na po chwa łę za słu gi wa -
ły je dy nie od da ne mat ki, pró bu ją ce utrzy mać
dzie dzic two dla ma ło let nich sy nów, al bo ko bie ty
po boż ne i świę te, któ rych praw dzi wa oso bo wość
ob ro sła z cza sem mnó stwem le gend. 

O au to rze

Bar ba ra Fa ron – pi sar ka i hi sto ryk z za mi -
ło wa nia, ab sol went ka fi lo lo gii pol skiej oraz
hi sto rii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Na co
dzień współ pra cu je zwy daw nic twa mi: Astra,
Bez dro ża, Fe niks Me dia Gro up. Uczy ję zy -
ka pol skie go i hi sto rii w jed nej z kra kow skich
szkół. 

Spe cja li zu je się w tek stach z dzie dzi ny li te -
ra tu ry, hi sto rii, hi sto rii kul tu ry i sztu ki. Jest au -
tor ką licz nych ar ty ku łów z za kre su sze ro ko
po ję tej hu ma ni sty ki i współ au tor ką kil ku
prze wod ni ków tu ry stycz nych, mo no gra fii
Łąc�ko�i gmi�na�łąc�ka pod red. prof. Ju lia na
Dyb ca oraz wy da nej na kła dem Wy daw nic -
twa Astra książ ki Sie dem śmier ci. Jak umie -
ra no w daw nych wie kach. Wswo im do rob -
ku ma tak że sty li zo wa ną na XIX-wiecz ny
pa mięt nik ob szer ną po wieść Znie�wo�lo�na
oraz utwo ry dla dzie ci i mło dzie ży – po wieść
Szczę�ście�sma�ku�je�tru�skaw�ka�mi i baśń Za�-
zie�na bez�lud�nej�wy�spie.  
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Wiel ki hi sto ryk Mi che let pi sał o Fran cji, że – w prze -
ci wień stwie do im pe rial nej An glii i na ro do wych
Nie miec – jest nie kra jem, a oso bą. U Brad bu -
ry’ego prze czy ta my jej bio gra fię bądź też spra -
woz da nie z rzą dów po szcze gól nych kró lów dy na -
stii ka pe tyń skiej. Do strze że my, jak hi sto ria Fran cji,
po ry wa ją ca już od wie ków, za sa dza się na moc -
nym fun da men cie cza sów Ka ro la Wiel kie go. Ka�-
pe�tyn�go�wie to tak że uda na ana li za zmian, ja kie
po cza sach ka ro liń skich przy nio sły Fran cji ko lej ne,
burz li we, peł ne nie pew no ści i na pięć wie ki. Przez
trzy sta pięć dzie siąt lat kraj zy skał nie tyl ko dzi siej -
szą na zwę, ale i kształt oraz cha rak ter. Sto sun ki
po li tycz ne i go spo dar cze, po li ty ka za gra nicz na,

kwe stie dy na stycz ne i re la cje z Ko ścio łem – każ dy
aspekt pa no wa nia po szcze gól nych kró lów zo sta je
przez Ji ma Brad bu ry’ego rze tel nie opra co wa ny. Ze
wzglę du na per spek ty wę bry tyj ską książ ka sta no wi
ory gi nal ny wkład w ba da nia hi sto ry ków nad epo -
ką ka pe tyń ską. Au tor to wy kła dow ca Bru nel Uni -
ver si ty, spe cja li sta od hi sto rii śre dnio wiecz nej, mi ło -
śnik uzbro je nia i by stro oki ba dacz róż no rod nych
źró deł.

Brad bu ry przed sta wia spra wę uczci wie: choć
naj więk sze la ta świet no ści mo nar chia mia ła jesz -
cze przed so bą, każ dy z kró lów ka pe tyń skich wy -
warł na hi sto rii Fran cji nie za tar te pięt no.

Nie tyl ko fran ko fi le bę dą za do wo le ni!
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O książ ce
A je śli ktoś za pro po no wał by ci, abyś na je den
dzień zo stał dwo rza ni nem Kró la Słoń ce? Za pew -
ne już wi dzisz ocza mi wy obraź ni, jak pa ra du jesz
w bo ga tym stro ju po peł nych prze py chu pa ła co -
wych ko ry ta rzach, ba wisz się na ba lu w to wa rzy -
stwie pięk nych dam dwo ru i wy twor nych ka wa le -
rów, a po tem za sia dasz za su to za sta wio nym sto -
łem i ra czysz się kró lew ską stra wą i na pit kiem… 

Ale ho la, ho la, wasz mo ści! Le piej trzy maj swo ją
wy obraź nię w ry zach! To nie ta kie pro ste, jak się wy -
da je. Mu sisz znać pew ne za sa dy, bo ich nie zna jo -
mość mo że się oka zać zgub na. Py tasz, o ja kie za -
sa dy cho dzi? O ety kie tę, wasz mość, o ety kie tę! 

Pod ręcz nik ide al ne go dwo rza ni na
Przy szły ide al ny dwo rza ni nie, w two jej gło wie kłę -
bią się ty sią ce py tań? W tej książ ce znaj dziesz

na nie od po wiedź. Nim zaj rzysz do środ ka, po -
zwól, bym ci o niej krót ko opo wie dział.

To książ ka, któ ra przy bli ża za sa dy dwor skiej ety -
kie ty, do pra co wa ne i roz bu do wa ne za cza sów Lu -
dwi ka XIV. Jest oso bli wą kro ni ką co dzien ne go ży -
cia wer sal skie go dwo ru, któ ry w cza sach Kró la
Słoń ce był za miesz ka ły przez dwór li czą cy bli sko
ty siąc osób i dru gie ty le służ by. 

Pierw sza część przy bli ża oko licz no ści i po wo dy
wpro wa dze nia roz bu do wa nej ety kie ty, opar tej
w du żej mie rze na za sa dach ce re mo nia łu usta no -
wio nych przez Ka ta rzy nę Me dy cej ską. W cza sach
Lu dwi ka XIV do pra co wa no sztu kę ele ganc kie go
za cho wa nia do per fek cji, w nie któ rych przy pad -
kach gra ni czą cej z prze sa dą.

Dru ga część to al fa be tycz ny zbiór ha seł do ty -
czą cych wer sal skich zwy cza jów i oby cza jów. Jest
to jed nak zbiór oso bli wy, je go au tor ka jest bo wiem
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da le ka od ser wo wa nia pro stych de fi ni cji. Każ de
z ha seł za wie ra ob ja śnie nie kon kret nej za sa dy lub
ce re mo nia łu, hoj nie okra szo ne bły sko tli wy mi i za -
baw ny mi aneg do ta mi.

ety kie ta na co dzień
Pa mię taj, czy taj uważ nie, dia beł tkwi w szcze gó -
łach! 

Król Słoń ce pra gnie się po si lić, zdjąć bu ty lub
udać na spo czy nek? To nie ta kie pro ste, jak mo -
gło by się wy da wać. Sam ce re mo niał kró lew skie -
go prze bu dze nia zaj mo wał bli sko dwie go dzi ny. 

Lu�dwi�ka XIV bu�dzo�no�o wpół�do ósmej�ra�no,�za�-

raz�po�tem�wcho�dzi�li�pierw�szy�le�karz,�pierw�szy�chi�-

rurg�i sta�ra�pia�stun�ka.�W cza�sie�„pe�tit�le�ver”�wcho�-

dzi�li�wy�so�cy�urzęd�ni�cy�kom�na�ty:�wiel�ki�szam�be�lan,

pierw�si�szlach�ci�ce�kom�na�ty,�wiel�ki�mistrz�i mistrz

gar�de�ro�by�peł�nią�cy�służ�bę�w da�nym�ro�ku�[…],

a tak�że�pierw�si�po�ko�jow�cy,�a wraz�z ni�mi�dwo�rza�-

nie�cie�szą�cy�się�przy�wi�le�jem�wiel�kich�wejść.

Wszyst ko by ło ob wa ro wa ne ści śle okre ślo ny mi
wy tycz ny mi i uję te w sztyw ne ra my ety kie ty, roz -
bu do wa nej w nie któ rych przy pad kach do gra nic
ab sur du.

Diu�sze�sa�za�wsze�szła�po le�wej�stro�nie�Ma�de�mo�-

isel�le�de�Cler�mont,�prze�cho�dzi�ła�przez�drzwi�w tym

sa�mym�cza�sie�co�ona,�z tą�jed�ną�róż�ni�cą,�że�„ra�-

mię�księż�nicz�ki�by�ło�wy�su�nię�te�przed to�wa�rzy�szą�cą

jej�diu�sze�sę.�Tren�jej�suk�ni�nie�sio�no�obok�Ma�de�mo�-

isel�le�de�Cler�mont�rów�nie�dłu�go�jak�tren�suk�ni�księż�-

nicz�ki,�z tą�jed�ną�róż�ni�cą,�że�suk�nię�oso�by�uty�tu�ło�-

wa�nej�pusz�cza�no�w po�ło�wie�po�miesz�cze�nia�po�-

prze�dza�ją�ce�go� to,� w któ�rym� się� znaj�do�wa�ła,

a suk�nię�księż�nicz�ki�trzy�ma�no�da�lej.�Tren�suk�ni�oso�-

by�uty�tu�ło�wa�nej�uj�mo�wa�no�po�now�nie�w tym�sa�-

mym�miej�scu,�w któ�rym�go�upusz�czo�no”.�

O au to rze
Da ria Ga la te ria (ur. 1950) wy kła da li te ra -
tu rę fran cu ską na rzym skim uni wer sy te cie
La Sa pien za. Au tor ka kil ku po zy cji na te -
mat wer sal skie go dwo ru i re wo lu cji fran cu -
skiej, m.in. Pa�ri�gi 1789, Sel le rio 1989; Fu�ghe
dal�re�So�le, Sel le rio 1996. W 1996 r. otrzy -
ma ła na gro dę „Grin za ne Ca vo ur” za książ -
kę Fu�ghe�dal�re�So�le. W 2005 r. zo sta ła
uho no ro wa na fran cu skim od zna cze niem
Or dre des Arts et des Let tres (Or der Sztu ki
i Li te ra tu ry), przy zna wa nym za zna czą ce
osią gnię cia w dzie dzi nie sztu ki i li te ra tu ry
oraz po pu la ry za cję sztu ki i li te ra tu ry we
Fran cji i na świe cie. Prze ło ży ła na ję zyk wło -
ski i zre da go wa ła wie le utwo rów fran cu -
skich pi sa rzy, ta kich jak: Mar cel Pro ust,
Char les Per rault, Ana to le Fran ce czy De nis
Di de rot. Pro wa dzi ła au dy cje ra dio we w Rai
Ra dio 3 („Spa zio tre”) i Ra dio 2 („Al le ot to
del la se ra”). Od 1990 r. współ pra cu je z Il
Ma ni fe sto, La Re pub bli ca i L’espres so.
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An na Bo leyn, wy jąt ko wa po stać w hi sto rii An glii,
nie ustan nie in spi ru je na szą wy obraź nię. Da ma
dwo ru kró lo wej Ka ta rzy ny Ara goń skiej ocza ro wa -
ła Hen ry ka VIII do te go stop nia, że król nie tyl ko
od su nął od sie bie pierw szą żo nę, lecz nie od wra cal -
nie ze rwał wię zi Ko ścio ła an giel skie go z Rzy mem
i skie ro wał lo sy kró le stwa na zu peł nie in ne to ry. Mo -
nar cha, zmien ny i wy bu cho wy de spo ta, tych sa -
mych cech, któ re ocza ro wa ły go w ko chan ce, nie
po tra fił znieść u żo ny i kró lo wej. Dla cze go jed nak
w cią gu kil ku mie się cy (a mo że i ty go dni) Hen -
ryk VIII od wró cił się od An ny tak bar dzo, że przy -
stał na jej śmierć? Kto stał za spi skiem i znisz cze -
niem jej frak cji? 

Ja ką oso bą An na by ła na praw dę? Woczach ka -
to lic kiej Eu ro py sta ła się la dacz ni cą, he re tycz ką
i po two rem. Z ko lei pro te stanc cy hi sto ry cy przed -

sta wia li ją nie mal jak świę tą mę czen ni cę, a w każ -
dym ra zie nie win ną ofia rę dwor skie go spi sku. Tę
tra dy cję pod chwy ci li ro man ty cy, a po nich twór cy
fil mo wi w XX i XXI wie ku. Żad na in na kró lo wa, po -
za jej wła sną cór ką Elż bie tą, nie za in spi ro wa ła rów -
nie wie lu utwo rów li te rac kich i fil mo wych. Czy jed -
nak po stać An ny Bo leyn wzbu dza ła by po ty lu wie -
kach tak wiel kie za in te re so wa nie, gdy by nie jej
tra gicz ny ko niec? 

Ina czej niż ty po we bio gra fie An ny Bo leyn, obej -
mu ją ce ca łe ży cie kró lo wej, ni niej sza książ ka sku pia
się na ostat nich mie sią cach jej ży cia, kie dy to ciąg
nie szczę śli wych wy da rzeń do pro wa dził do ka ta stro -
fy An ny i ca łe go jej stron nic twa. Au tor ka umiesz cza
upa dek kró lo wej w szer szym kon tek ście wal ki o wła -
dzę na dwo rze Hen ry ka VIII i po zwa la nam po -
znać to tło z róż nych stron. 
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Za kon tem pla riu szy – jed na z naj bar dziej pro wo -
ku ją cych, za gad ko wych i nie ro zu mia nych śre -
dnio wiecz nych or ga ni za cji – za wsze był spo wi ty
ta jem ni cą, jed no cze śnie dzia ła jąc in spi ru ją co
na kul tu rę ma so wą. Mi cha el Ha ag przed sta wia
ca ło ścio wą, naj now szą wer sję hi sto rii tych lo jal -
nych chrze ści jań skich ry ce rzy krzy żo wych – za -
przy się żo nych do obro ny Zie mi Świę tej i Je ro zo li -
my, ale osta tecz nie po tę pio nych i znisz czo nych
przez pa pie ża, Ko ściół i kró la Fran cji.

Jed ną z wiel kich ta jem nic ota cza ją cych tem pla -
riu szy od za wsze po zo sta wa ła ro la, ja ką w upad -
ku za ko nu ode gra ło pa pie stwo. Pa pież miał być
ich obroń cą i wy łącz nie je mu by li win ni po słu szeń -

stwo, jed nak że są dząc z je go wy raź nie bez wol nej
ule gło ści wo bec żą dań kró la Fran cji, moż na wy -
wnio sko wać, że pa pie stwo al bo zdra dzi ło tem pla -
riu szy, al bo uzna ło ich zawin nych okrop nych zbrod -
ni. Przy pusz cze nia te zmie ni ły się w 2007 ro ku, kie -
dy Wa ty kan opu bli ko wał fak sy mi le per ga mi nu,
na któ rym za pi sa no ze zna nia zło żo ne przez przy -
wód ców za ko nu przed pa pie ski mi śled czy mi w Chi -
non w 1308 ro ku. Do ku ment ten od kry to wTaj nych
Ar chi wach Wa ty kań skich i ujaw nio no – 700 lat
za póź no, aby oca lić ży cie Ja ku ba de Mo lay i nie -
zli czo nej rze szy in nych ry ce rzy – że pa pież uwa żał
tem pla riu szy za nie win nych he re zji.
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O książ ce
Ja mes Re aso ner udo wad nia, że praw da hi sto rycz -
na jest znacz nie cie kaw sza od li te rac kiej fik cji. Au -
tor roz wie wa hol ly wo odz kie mi ty do ty czą ce naj słyn -
niej szych strze la nin Dzi kie go Za cho du, opi su jąc
m.in. ostat nią wal kę Do ca Ho li daya, tra gicz ną po -
mył kę Dzi kie go Bil la Hic ko ka czy ostat ni, nie uda -
ny na pad Gan gu Dal to nów. 

Książ ka po dzie lo na jest na sześć te ma tycz nych
czę ści. Część pierw sza, za ty tu ło wa na „Je den na jed -
ne go”, opi su je m.in. ko niec War re na Ear pa, nie do -
ce nia ne go re wol we row ca Le vy’ego, a tak że ven det -
tę, któ ra prze szła do hi sto rii ja ko „woj na o Ari zo nę”.
Dru ga część po świę co na jest gan gom i ban dom
dzia ła ją cym na Dzi kim Za cho dzie, w tym Dal to -
nom, Ba to wi Ma ster so no wi iYoun ge rom. Część trze -
cia sku pia się na po ści gach i wal ce band z mar sha -
la mi fe de ral ny mi. W czwar tej czę ści opi sa ne są na -

pa dy na ban ki, dy li żan se i po cią gi. Pią ta mó wi
o sław nych strze la ni nach, m.in. o za bój stwie czło -
wie ka, któ ry za bił Jes se’ego Ja me sa, ta jem ni czej
śmier ci Pa ta Gar ret ta. Ostat nia część, „Wy pad ki i po -
mył ki”, opi su je m.in. tra gicz ny w skut kach błąd Dzi -
kie go Bil la… 

Au tor, wy ko rzy stu jąc swój li te rac ki ta lent, za bie -
ra nas do świa ta sa lo onów i kow bo jów, i w no wym
świe tle uka zu je zna ne z we ster nów wy da rze nia.

Dzi ki Za chód – ziar no praw dy ukry te w le gen dzie
Wokół Dzi kie go Za cho du na ro sło wie le mi tów.
Na sze wy obra że nie o tych za chod nich ru bie żach
Sta nów Zjed no czo nych w dru giej po ło wie XIX
i na po cząt ku XX wie ku opie ra się w du żej mie rze
na sztam po wej wi zji pre zen to wa nej w kla sycz nych
hol ly wo odz kich we ster nach i na kar tach po wie ści
o Dzi kim Za cho dzie. Osad ni cy wę dru ją cy w nie -
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zna ne, gór ni cy pcha ni go rącz ką zło ta, za wo do wi
ha zar dzi ści, kow bo je w sze ro kich ka pe lu szach, In -
dia nie to czą cy wal ki z przy by sza mi ze Wscho du,
dziel ni i nie ustra sze ni sze ry fo wie sto ją cy na stra ży
pra wa i wy ję ci spod te go pra wa re wol we row cy
i za bój cy, na pa dy na ban ki i po cią gi, a tak że po -
je dyn ki w sa mo po łu dnie na uli cach opu sto sza łych
miast – ta kie ob ra zy na su wa ją się nam na myśl,
kie dy sły szy my ha sło „Dzi ki Za chód”. 

Jed�nym�z naj�bar�dziej�za�ko�rze�nio�nych�ob�ra�zów

z Dzi�kie�go�Za�cho�du�jest�po�je�dy�nek,�w któ�rym�dwaj

sto�ją�cy�na�prze�ciw�ko�sie�bie�męż�czyź�ni�na da�ny�sy�-

gnał�wy�szar�pu�ją�broń�z ka�bur�i strze�la�ją�do sie�bie.

Nie�któ�rzy�hi�sto�ry�cy�twier�dzą,�że�ta�kie�zda�rze�nia�ni�-

gdy�(!)�nie�mia�ły�miej�sca.�Źró�dła�z tam�te�go�okre�su

świad�czą�o czymś�zu�peł�nie�in�nym.�Po�je�dyn�ki�ulicz�-

ne�nie�by�ły�oczy�wi�ście�tak�czę�ste,�jak�su�ge�ru�je�to

współ�cze�sna�fik�cja,�ale�je�śli�na�wet�są�mi�tem,�to�nie�-

po�zba�wio�nym�ziar�na praw�dy…

Ba da nia do wo dzą, że wie le opo wie ści o wy czy -
nach XIX-wiecz nych re wol we row ców moż na wło -
żyć mię dzy baj ki, a za na zwi ska mi, któ re ob ro sły le -
gen dą i po bu dza ją zbio ro wą wy obraź nię – ta ki mi
jak Jes sy Ja mes czy Dzi ki Bill Hic kok – kry ją się re -
wol we row cy, któ rych praw dzi we ży cie i do ko na nia
róż ni ły się nie co od li te rac kich i fil mo wych wi zji. 

Je�den�dzień,�jed�nawal�ka,�je�den�in�cy�dent�mo�gą�zro�-

dzić�le�gen�dę.�Wy�star�czy�być�tam,�gdzie�two�rzy�się

hi�sto�ria,�by�sa�me�mu�tra�fić�do an�na�łów.�Z dru�giej

stro�ny,�nie�obec�ność�we�wła�ści�wym�miej�scu�o wła�-

ści�wej�po�rze�mo�że�spra�wić,�że�szan�sa�zo�sta�nie�nie�-

mal�nie�od�wra�cal�nie�zmar�no�wa�na.�

Na Dzi kim Za cho dzie się gnię cie po broń by ło
naj prost szym spo so bem za ła twia nia spraw, nie za -
leż nie od te go, czy źró dłem kon flik tu – za rów no dłu -
go let nie go za tar gu, jak i naj zwy klej szej sprzecz -
ki – by ły pie nią dze, ko bie ta czy ura żo na du ma. 

O au to rze
James Re aso ner jest au to rem po wie ści Cos�-
sack�Three�Po�nies i Un�der�Outlaw�Flags, wy -
da nych przez Ber kley Bo oks i no mi no wa -
nych do Spur Award; se rii Ci�vil�War�Bat�tles,
do ty czą cej woj ny se ce syj nej, a tak że cy klu
The�Last�Go�odWar, po świę co ne go dru giej
woj nie świa to wej. Ja ko czło wiek od uro dze -
nia zwią za ny zTek sa sem ży wi głę bo kie i nie -
słab ną ce za in te re so wa nie hi sto rią Dzi kie go
Za cho du.

Miesz ka w ma łym mia stecz ku z żo ną Li -
vią, tak że na gra dza ną au tor ką kry mi na łów
i po wie ści z dzie jów ame ry kań skie go za cho -
du, zna ną ja ko L.J. Wa sh burn, oraz dwie ma
cór ka mi.

Rewolwerowcy.�Naj�słyn�niej�sze�strze�la�ni�ny
Dzi�kie�go�Za�cho�du to je go pierw sza książ ka
nie be le try stycz na.
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Kim by li pi ra ci – ro man tycz ny mi mor ski mi włó czę -
ga mi czy też strasz li wy mi zbrod nia rza mi bez za -
sad? Jak czę sto pi rat się gał po kor de las lub pi sto -
let? Czy chęt nie ru szał do ata ku na rów nie do brze
uzbro jo ne okrę ty jak je go? Wja kich wa run kach wo -
lał ostrze li wać prze ciw ni ka z da le ka, a kie dy de cy -
do wał się na abor daż? Od po wie dzi na wszyst kie
te py ta nia z mi strzow ską do cie kli wo ścią udzie la Be -
ner son Lit tle, a kie dy od po wiedź na wąt pli wo ści
wy da je się nie jed no znacz na, przy ta cza fak ty, pro -
wa dzą ce zwy kle do lo gicz nej kon klu zji.

Po znaj epo kę, w któ rej bo ga ci, sza no wa ni oby -
wa te le in we sto wa li w łu pież cze rej sy, a mor scy roz -
bój ni cy ra bo wa li ku piec kie stat ki. Od wiedź świat
pi rac kich por tów, tęt nią cych ży ciem i grzesz ny mi
roz ryw ka mi, gdzie zło czyń cy w cią gu jed nej no cy

wy da wa li for tu ny i za raz po tem znów ru sza li
na mo rze. Do wiedz się, kto i dla cze go za słu gu je
na mia no naj słyn niej sze go pi ra ta – a ko mu ten
ty tuł nada no bez pod staw nie.

O autorze
Be ner son Lit tle – ame ry kań ski au tor, spe cja li zu ją -
cy się w hi sto rii ma ry nar ki wo jen nej, kon sul tant hi -
sto rycz ny pod czas two rze nia se ria lu Pi�ra�ci (Black
Sa�ils). By ły żoł nierz jed nost ki Na vy SEAL, pra co -
wał ja ko ana li tyk wy wia du, ana li tyk spe cjal nych
tak tyk wal ki na mo rzu oraz kon sul tant ds. ma ry nar -
ki. Jest au to rem wie lu prac po świę co nych pi ra tom,
m.in. The�Sea�Ro�ver’s�Prac�ti�ce:�Pi�ra�te�Tac�tics�and
Tech�ni�qu�es, 1630–1730 oraz The�Buc�ca�ne�er’s�Re�-
alm:�Pi�ra�te�Li�fe�on�the�Spa�nish�Ma�in, 1674–1688.
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W 1202 ro ku ze bra ni wWe ne cji chrze ści ja nie mie li
po raz ko lej ny pod jąć pró bę wy zwo le nia Zie mi
Świę tej. Kam pa nia zo sta ła prze my śla na i przy go -
to wa na w naj drob niej szych szcze gó łach. Wwe nec -
kich stocz niach po wsta ła flo ta, któ ra mia ła po móc
w zdo by ciu Egip tu sta no wią ce go swo iste wro ta
do Zie mi Świę tej. Plan wy da wał się do sko na ły.
W We ne cji sta wi ło się jed nak zbyt ma ło lu dzi.
Wza mian za od ro cze nie płat no ści We ne cja nie wy -
mu si li na krzy żow cach atak na Za rę. Wy pra wa,
któ rej głów nym ce lem by ło od zy ska nie Zie mi Świę -
tej, stop nio wo prze kształ ca ła się w kam pa nię prze -
ciw ko bra ciom w wie rze. Brak po czu cia jed no ści,
któ re to wa rzy szy ło pierw szym kru cja tom, oka zał
się brze mien ny w skut kach…

Kie ro wa ni przez prze bie głe go we nec kie go do żę
krzy żow cy przy sta li na proś bę Alek se go IVAn ge lo -
sa i po sta no wi li po móc mu w od zy ska niu tro nu, wi -

dząc w tym moż li wość pod po rząd ko wa nia pa pie -
stwu Ko ścio ła bi zan tyj skie go i oka zję do wzbo ga -
ce nia się. Ude rzy li na Kon stan ty no pol, plą dru jąc
i nisz cząc jed no z naj po tęż niej szych miast śre dnio -
wiecz nej Eu ro py.

Świę te wo jo wa nie, zbroj na piel grzym ka, akt
agre sji, a mo że wy pra wa łu pież cza… Nie za leż nie
od te go, jak IVkru cja tę oce nia no na prze strze ni ko -
lej nych wie ków, ni niej sza po zy cja jest fa scy nu ją cą
pró bą re kon struk cji przy czyn, prze bie gu i skut ków
wy pra wy, któ ra zmie ni ła do tych cza so wy po rzą dek
chrze ści jań skie go świa ta. Uka zu je za ku li so we roz -
gryw ki, wy ja śnia źró dła kon flik tów wsze re gach krzy -
żow ców, śle dzi lo sy czo ło wych gra czy i ana li zu je
mo ty wy, któ re do pro wa dzi ły do te go, że krzy żow -
cy stra ci li z oczu głów ny cel – Je ro zo li mę, sta nę li
do wal ki z brać mi wwie rze i do pu ści li się naj bar dziej
nie sław nej ma sa kry w hi sto rii ru chu kru cja to we go.
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O książ ce
Pierw sze w Pol sce tak ob szer ne opra co wa nie opi -
su ją ce dzie je jed ne go z naj słyn niej szych za ko nów
ry cer skich od je go po cząt ków do cza sów współ -
cze snych. Za kon Szpi tal ni ków św. Ja na z Je ro zo li -
my, po wo ła ny do ży cia w ce lu opie ki nad ubo gi -
mi i cho ry mi po utwo rze niu Kró le stwa Je ro zo lim -
skie go zo stał prze kształ co ny w za kon ry cer ski
w 1113 r., na mo cy bul li pa pie ża Pas cha li sa II. Wpły -
wy i bo gac twa jo an ni tów w Zie mi Świę tej do rów -
ny wa ły do brom tem pla riu szy – wła da li ogrom ny -
mi po sia dło ścia mi ziem ski mi i twier dza mi, w tym
słyn nym Krak des Che va liers. Po upad ku Ak ki ich
sie dzi ba znaj do wa ła się ko lej no na Cy prze, Ro dos
i Mal cie. Wraz z Ge nu eń czy ka mi ata ko wa li zie mie
Bi zan cjum i wal czy li z suł ta nem Su lej ma nem. 

Au tor opi su je burz li we dzie je szpi tal ni ków, ana -
li zu je źró dła ich po tę gi i sta ra się od po wie dzieć

na py ta nie, co spra wi ło, że nie po dzie li li lo su tem -
pla riu szy i uda ło im się prze trwać do dziś.

Kro ni kar ska dro bia zgo wość
Na pół kach księ garń nie bra ku je po zy cji, w któ -
rych po ja wia ją się mniej lub bar dziej ob szer ne
wzmian ki o Za ko nie Mal tań skim i je go człon kach.
Są opra co wa nia, któ re sku pia ją się na wy bra nych
aspek tach ży cia ry ce rzy -za kon ni ków, na ele men -
tach ubio ru i uzbro je nia czy obec no ści jo an ni tów
na zie miach pol skich. Na próż no jed nak szu kać
po zy cji, któ re trak tu ją o za ko nie w spo sób kom -
plek so wy, rze tel ny i wy czer pu ją cy. Za da nie opi sa -
nia w jed nym, na wet kil ku set stro ni co wym to mie
bli sko ty siąc let niej hi sto rii za ko nu mo gło by wy da -
wać się kar ko łom ne. Kil ka stu le ci, ogrom fak tów,
set ki na zwisk, dzie siąt ki dat. Ber trand Gal li mard
Fla vi gny wy szedł z tej pró by zwy cię sko. Przy bli ża
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burz li we lo sy za ko nu w spo sób chro no lo gicz ny i te -
ma tycz ny, oży wia jąc swo ją ob szer ną ana li zę cy ta -
ta mi, le gen da mi, li sta mi, wspo mnie nia mi, re la cja -
mi z po dró ży i od nie sie nia mi do dzieł li te rac kich
i opra co wań hi sto rycz nych. Oprócz roz dzia łów po -
świę co nych hi sto rii za ko nu, je go struk tu rze or ga ni -
za cyj nej i dzia łal no ści na prze strze ni wie ków au tor
po chy la się rów nież nad kwe stia mi me dy cy ny, flo -
ty, kor sar stwa, ar chi tek tu ry woj sko wej, sztu ki ba ro -
ko wej i świę to ści, a tak że nie zwy kle istot nych dla lo -
sów jo an ni tów re la cji za ko nu z ko lej ny mi eu ro pej -
ski mi mo nar cha mi, Sto li cą Apo stol ską i Osma na mi. 

Ry ce rze w ha bi tach
Począt ki za ko nu się ga ją cza sów, kie dy w Je ro zo li -
mie dzia ła ło skrom ne ho spi cjum św. Ja na zaj mu -
ją ce się le cze niem cho rych. Zgro ma dze nie bra ci
słu żeb nych dzia ła ją cych przy ho spi cjum roz wi nę -
ło się za cza sów pierw szej kru cja ty (1095), za rzą -
dów nie ja kie go Ge rar da, uzna wa ne go obec nie
za bło go sła wio ne go. Brac two przy ję ło re gu łę św.
Au gu sty na, a je go człon ko wie ślu bo wa li czy stość,
ubó stwo i po słu szeń stwo, a tak że – co naj waż niej -
sze – opie kę nad cho ry mi.

Naj waż niej szym po wo ła niem jo an ni tów by ło nie -
sie nie po mo cy cho rym. Sta tu ty za ko nu uści śla ją:
„Kie dy przy bę dzie, któ ry cho ry, nie chaj bę dzie po -
ło żo ny do ło ża i tam, ja ko by sam Pan był przy ję ty,
do star czy cie   mu, co dom nasz ma naj lep sze go”.

Z cza sem, w związ ku z ro sną cym za gro że niem
ze stro ny Osma nów i licz ny mi na pa ścia mi na pąt -
ni ków zmie rza ją cych do Zie mi Świę tej, zro dzi ła się
po trze ba za pew nie nia sku tecz nej, zbroj nej ochro -
ny chrze ści ja nom zda nym na ła skę i nie ła skę ka li -
fów i emi rów. Wcie le nie w czyn idei Mi li tia Chri sti
do sko na le wpi sy wa ło się w kon tekst wy praw krzy -
żo wych.

Prze obra że nie w za kon ry cer ski,  spra wi ło, że za -
kon za czął od gry wać po dwój ną ro lę – pro wa dził
zbroj ną wal kę z mu zuł ma na mi oraz niósł po moc
„pa nom cho rym”.

O au to rze
Ber trand Ga li mard Fla vi gny uro dził się
w 1947 ro ku. Stu dio wał pra wo i li te ra tu rę.
Jest dzien ni ka rzem, kry ty kiem li te rac kim i pi -
sa rzem. Je go ar ty ku ły uka za ły się m.in.
w „Ma ga zi ne du bi blio phi le”, „Hi sto ria”, „Fi -
ga ro littéra ire” i „Pe ti tes Af fi ches”. Pra co wał
ja ko re por ter w Afry ce, na Bli skim Wscho -
dzie i w Azji. Pa sjo nu je się hi sto rią za ko nów
ry cer skich. Opu bli ko wał bli sko 20 ksią żek,
m.in. Etre�bi�blio�phi�le,�Or�dres�et�con�tre�-or�-
dres�de�che�va�le�rie (Mer cu re de Fran ce),
za któ rą otrzy mał na gro dę Mot tard przy -
zna wa ną przez Académie française, Les
Che�va�liers�de�Mal�te,�des�hom�mes�de�fer�et
de�foi�oraz�La�Légion�d’hon�neur,�un�or�dre
au�se�rvi�ce�de�la�Na�tion (we współ pra cy
z An ne de Che fde bien), obie wy da ne w se -
rii Déco uver tes -Gal li mard.
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O po dró ży w cza sie
Któż z nas choć raz nie ma rzył o tym, by cof nąć się
w cza sie i na wła sne oczy zo ba czyć ro bot ni ków uwi -
ja ją cych się przy bu do wie egip skich pi ra mid, ry ce -
rzy sta ją cych w szran ki na zam ko wym dzie dziń cu,
kor sa rzy zdo by wa ją cych abor da żem sta tek z ła -
dow nia mi wy peł nio ny mi zło tem, ce re mo nię ko ro -
na cyj ną jed ne go z eu ro pej skich mo nar chów… 

Wy obraź so bie, że mo żesz wy brać się w ta ką
po dróż, na przy kład do XIV-wiecz nej An glii. Two -
im prze wod ni kiem bę dzie Ian Mor ti mer, wy bit ny
znaw ca te ma tu, któ ry roz świe tli mro ki śre dnio wie -
cza ze swa dą i dow ci pem. To on prze pro wa dzi cię
bez piecz nie przez la bi rynt ulic i za uł ków an giel -
skie go mia sta i wska że ci dro gę do miej sca, w któ -
rym znu żo ny po dró żą bę dziesz mógł się po si lić
i od po cząć. Twój prze wod nik udzie li ci wy czer pu -
ją cych in for ma cji nie tyl ko na te mat noc le gu, stra -

wy i na pit ku. Dzię ki nie mu zaj rzysz do kró lew skiej
kuch ni, pra cow ni fo lusz ni ka, przy droż nej karcz my
i al ko wy szlach ci ca. Od kry je przed to bą sma ki i za -
pa chy śre dnio wiecz ne go świa ta. Ob ja śni ci ów -
cze sną mo dę i roz ryw ki, pra wa i po win no ści. Po -
ka że ci okrop no ści woj ny i me to dy le cze nia cho -
rób. Ian Mor ti mer spra wia, że nie moż li we zda je
się moż li we. Wy star czy od dać się wni kli wej lek tu -
rze po rad ni ka bę dą ce go nie ty le prze wod ni kiem
po kra inie od le głej w cza sie i prze strze ni czy zbio -
rem rad i prze stróg dla po dróż nych, ile swo istym…
we hi ku łem cza su.

O hi sto rii à re bo urs
Czy moż na pi sać o hi sto rii w spo sób, któ ry nie nu -
ży, ale po ry wa czy tel ni ka od pierw szych stron, nie
po zwa la jąc mu prze stać czy tać? Czy książ ka o te -
ma ty ce hi sto rycz nej, na pi sa na przez uzna ne go hi -
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sto ry ka, ob fi tu ją ca w da ty i da ne licz bo we, mo że
być na pi sa na w spo sób tak lek ki i przy stęp ny, że
czy ta się ją jak naj lep szą po wieść hi sto rycz ną? Ian
Mor ti mer udo wad nia, że klu czem do suk ce su jest
spoj rze nie na hi sto rię z in nej per spek ty wy, ubra nie
jej w od po wied nią for mę, a mo że ra czej zrzu ce nie
sztyw ne go gor se tu re guł rzą dzą cych kla sycz ny mi
opra co wa nia mi hi sto rycz ny mi. Hi sto ryk z krwi i ko -
ści za bie ra czy tel ni ków w nie tu zin ko wą po dróż
do XIV-wiecz nej An glii i przy bli ża jej re alia w tak
su ge styw ny spo sób, że lek tu ra książ ki sta je się praw -
dzi wą po dró żą we hi ku łem cza su!

O świe cie ję zy kiem zmy słów
Po rad nik dla tu ry sty od wie dza ją ce go śre dnio wiecz -
ną An glię to książ ka na pi sa na nie zwy kle barw nym
ję zy kiem, okra szo nym dow ci pem i iro nią. Naj więk -
szym wa lo rem ję zy ka, któ re go uży wa Mor ti mer, jest
je go su ge styw ność. Opi sy za war te w książ ce nie tyl -
ko za pa da ją w pa mięć, ale są na ty le pla stycz ne
i su ge styw ne, że po bu dza ją wy obraź nię. Od dzia -
łu ją na wszyst kie zmy sły – stwier dze nia do ty czą ce
hi gie ny oso bi stej draż nią zmysł wę chu, nie któ re opi -
sy śre dnio wiecz nej stra wy wzbu dza ją ape tyt, in ne
wy wo łu ją obrzy dze nie, wzmian ki o śre dnio wiecz -
nej mo dzie kar mią oczy ob ra za mi bo gac twa tka -
nin, zdo bień i fak tur, a ka ko fo nia dźwię ków wy peł -
nia ją ca uli ce i jar mar ki zda je się dud nić czy tel ni ko -
wi w uszach. By prze ko nać się o czym mo wa,
wy star czy prze czy tać opis Shit bro ok („Gów nia ne -
go Stru mie nia”):

I na gle w noz drza ude rza cię odór – 350 me trów

od bra my mia sta błot ni stą dro gę, któ rą po dró żu -

jesz, prze ci na stru mień. Spo glą dasz wzdłuż brze gu

i wi dzisz ster ty śmie ci, roz bi te na czy nia, zwie rzę ce

ko ści, wnętrz no ści, ludz kie od cho dy i gni ją ce mię so

roz rzu co ne w krza kach. Wnie któ rych miej scach me -

an dry zmie ni ły się w do ły wy peł nio ne przy wle czo -

ny mi z mia sta od pa da mi. 

O au to rze
Ian Mor ti mer uro dził się w Petts Wo od (Kent)
w 1967 ro ku. Ab sol went East bo ur ne Col le -
ge (Sus sex), Uni ver si ty of Exe ter (1989) i Uni -
ver si ty Col le ge Lon don (1993). Otrzy mał
dok to rat z li te ra tu ry na Uni ver si ty of Exe ter
(2004, 2011). Pra co wał dla or ga ni za cji ba -
daw czych, w tym De von Re cord Of fi ce,
Roy al Com mis sion on Hi sto ri cal Ma nu -
scripts oraz uni wer sy te tów w Exe ter i Re -
ading. Jest człon kiem So cie ty of An ti qu aries
i Roy al Hi sto ri cal So cie ty. W 2004 r. otrzy -
mał na gro dę Ale xan der Pri ze przy zna wa ną
przez Roy al Hi sto ri cal So cie ty za pra cę
nad spo łecz ną hi sto rią me dy cy ny. Jest jed -
nym z hi sto ry ków, któ rzy pro po nu ją in no wa -
cyj ne po dej ście do kwe stii przy bli ża nia hi sto -
rii, po sze rza jąc gra ni ce za rów no for my li te -
rac kiej, jak i me to do lo gii hi sto rycz nej. Au tor
be st sel le ro wej se rii ksią żek o te ma ty ce hi sto -
rycz nej wy da nych w for mie prze wod ni ków -
-po rad ni ków The�Ti�me�Tra�vel�ler’s�Gu�ides.
Spod je go pió ra wy szły też Hu�man�Ra�ce,
What�isn’t�hi�sto�ry? i licz ne ar ty ku ły.
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Król Ar tur przed sta wia ny jest czę sto ja ko po stać
bę dą ca nie re al nym two rem wcze sne go śre dnio -
wie cza, ro dem z po wie ści fan ta sy; ucie le śnio ne
ma rze nie tych, któ rzy tę sk ni li za cza sa mi po tę gi,
spra wie dli wych wład ców i kró lestw ży ją cych obok
sie bie w po ko ju. Na wet ci, któ rzy uwa ża li Ar tu ra
za po stać hi sto rycz ną, z za sa dy de pre cjo no wa li
zwią za ne z nim opo wie ści.

Eks cy tu ją ce na uko we śledz two prze pro wa dzo -
ne przez Rod neya Ca stle de na do wo dzi nie tyl ko
te go, że Ar tur był po sta cią hi sto rycz ną, przy wód -
cą z wie ków ciem nych, ale rów nież te go, że wie le
z ro man tycz nych opo wie ści o Mer li nie, Ca me lo -
cie czy Exca li bu rze się ga swy mi po cząt ka mi wy -
da rzeń hi sto rycz nych.

Wtrak cie po szu ki wań re al ne go kró la Ar tu ra Ca -
stle den wy ko rzy stu je naj now sze usta le nia, bę dą -

ce wy ni kiem ana li zy wy ko pa lisk ar che olo gicz nych
i in ter pre ta cji źró deł pi sa nych, dzię ki cze mu uda -
je mu się od two rzyć hi sto rię Bry ta nii wie ków ciem -
nych i re we la cyj nie uka zać syl wet ki jej wład ców.
Wy ko rzy stu jąc te in for ma cje, au tor sta wia hi po te -
zę, że to wy spa Tin ta gel sta no wi ła głów ną re zy -
den cję Ar tu ra. Dość ra dy kal nie pod cho dzi rów nież
do ostat nich dni ży cia le gen dar ne go wład cy, gdyż
we dług nie go Ar tu ro wi uda ło się prze żyć swo ją
ostat nią bi twę. Po ja wia się na wet pró ba wy ja śnie -
nia naj więk szej za gad ki – zlo ka li zo wa nia gro bu
Ar tu ra.

Rod ney Ca stle den jest au to rem Kró�la�Ar�tu�ra…
i na stę pu ją cych po zy cji: The�ma�king�of�Sto�ne�hen�-
ge, Thee�Knos�sos�la�by�rinth, Mi�no�ans�i Atlan�tis�de�-
stroy�ed.
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Kto z nas ni gdy nie czy tał opo wie ści o Ro bin Ho -
odzie lub nie wy słu chał jej czy ta nej przez ko goś?
Kto nie oglą dał fil mu lub pro gra mu po świę co ne -
go przy go dom Ro bi na, Ma łe go Joh na czy Ma -
rian? Kto czy tał te opo wie ści wwie ku do ro słym, nie
po znaw szy ich w dzie ciń stwie? Z pew no ścią nikt.
W ta kiej czy in nej po sta ci hi sto rie te opo wia da ne
są dzie ciom przez do ro słych, któ rzy sa mi po zna li
je, rów nież bę dąc dzieć mi. Trwa ło to przy naj mniej
przez ostat nie dwie ście lat. W ten spo sób le gen dę
prze ka zy wa no z po ko le nia na po ko le nie. I dzię ki te -
mu prze trwa ła.

Po cząt ki le gen dy się ga ją po nad sześć set lat
wstecz, a jej bo ha ter żył za pew ne jesz cze wcze -
śniej. Prze trwał dzię ki bal la dom, książ kom, po -
ema tom i sztu kom te atral nym opie wa ją cym je go

nie zwy kłe czy ny. Co cie ka we, toż sa mość czło wie -
ka oka zu je się cza sem mniej istot na od sa mej le -
gen dy.

Le gen dar ny Ro bin Ho od od no si suk ce sy, gdyż
jest świet nym łucz ni kiem, wy traw nym szer mie rzem
oraz mi strzem ka mu fla żu i pod stę pu. Mo że mu
do rów nać je dy nie król i – we dług nie któ rych tra -
dy cji – chło pi, że bra cy i kup cy, któ rych Ro bin naj -
pierw ata ku je, a póź niej czę sto na ma wia, by przy -
łą czy li się do je go ban dy. Jest za sad ni czo nie znisz -
czal ny, chy ba że pa da ofia rą zdra dy. Na le ży
do świa ta he ro sów i zło czyń ców, w któ rym bo ha -
te ro wie po zy tyw ni są tak po tęż ni i do sko na li w swo -
im fa chu, że za wsze od no szą zwy cię stwo. Wła śnie
w ta kich pro stych przy go dach na le ży upa try wać
nie usta ją cej ży wot no ści le gen dy Ro bin Ho oda.
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Co łą czy naj po tęż niej sze ko bie ty Fran cji i Im pe -
rium Osmań skie go? Czym za słu ży li so bie na ob -
raź li we przy dom ki pol scy ksią żę ta? Ja kie nie god -
ne wy stęp ki do pro wa dzi ły do bru tal nych mor -
derstw na dwo rach Eu ro py?

Przed wie ka mi nad Wi słą szo ko wa ła „wiel ka nie -
rząd ni ca li tew ska”, słyn na Bar ba ra Ra dzi wił łów na,
nadWoł gą trwo gę siał Iwan IVGroź ny, nad Lo arą
grzmia no na roz pa sa ny dwór Wa le zju szów,
a nad Ta mi zą świę te obu rze nie bu dzi li roz mi ło wa -
ni wprze py chu Tu do ro wie. Wgrze chu pła wi li się pa -
pie że, jak mło dy Jan XII, któ re go mąż jego ko chan ki
przy ła pał in fla gran ti i za ka to wał na śmierć. Pła wi li
się iwład cy, choć by nie po ha mo wa ny wgnie wie Bo -
le sław Śmia ły czy nie po skro mio ny wob żar stwie Lu -
dwikVI zwa ny nie bez ko ze ry Gru bym… Ule ga li mu
mło dzi py szał ko wie z wiel kich ro dów czy prze ko na -
ne o wła snej świę to ści ka to lic kie kró lo we.

Ich grzesz ne ży cie czę sto koń czy ła na gła, tra -
gicz na śmierć, któ rą pod da ni trak to wa li ja ko do -
wód na spra wie dli wy osąd każ de go, kto do pusz -
czał się nie go dzi wo ści w ży ciu do cze snym. Nie by li
ani pierw szy mi, ani tym bar dziej ostat ni mi grzesz -
ni ka mi wśród wiel kich te go świa ta.

Ko ściół już od cza sów śre dnio wie cza prze strze -
gał przed sep�tem�pec�ca�ta�ca�pi�ta�lia – sied mio ma
grze cha mi głów ny mi, pro wa dzą cy mi do mo ral -
ne go upad ku. Na naj bar dziej za twar dzia łych
grzesz ni ków, któ rzy nie chcie li po wró cić na dro gę
pra wo ści, cze ka ła su ro wa ka ra i po tę pie nie w za -
świa tach. W książ ce Sie�dem�śmier�ci przed sta wia -
my barw ne hi sto rie 49 mniej i bar dziej zna nych
po sta ci sprzed stu le ci, któ re, w opi nii so bie współ -
cze snych, za pła ci ły naj wyż szą ce nę za ży cie
w grze chu.
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Oto cał ko wi cie no we spoj rze nie na roz wój po tę gi
za ko nu tem pla riu szy i hi sto rię ich upad ku. W ro ku
wy pę dze nia tem pla riu szy z Je ro zo li my przez Sa la -
dy na daw no nie pa mię ta no już o zwy cię skiej pierw -
szej kru cja cie. Sto lat póź niej, po wy gna niu z Zie -
mi Świę tej ostat nie go Fran ka i zrów na niu Ak ki z zie -
mią, okry ci hań bą wo jow ni czy ry ce rze ocze ki wa li
tra gicz ne go koń ca. 

W Tra�ge�dii�tem�pla�riu�szy hi sto ryk i au tor be st sel -
le rów Mi cha el Ha ag po mi strzow sku snu je opo -

wieść o kon flik tach i zdra dach, któ re do pro wa dzi -
ły po tęż ny nie gdyś za kon Wo jow ni ków Chry stu sa
do po hań bie nia i klę ski. Fa scy nu ją ce i tra gicz ne
dzie je za ko nu uka za ne są na tle ide ału krzy żow ca
oraz lo sów państw chrze ści jań skich, któ re ro dzi ły
się i upa da ły w śre dnio wiecz nej Pa le sty nie. Oto nie -
zwy kła po dróż po uni kal nej kul tu rze Fran ków w Le -
wan cie, po ry wa ją ca hi sto ria de spe rac kiej wal ki
i opo wieść o wspól nej tra ge dii chrze ści jan i mu zuł -
ma nów. 
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W XI wie ku wiel ka chrze ści jań ska ar mia ze bra ła
się na we zwa nie pa pie ża i wy ru szyw szy na świę tą
woj nę, prze to czy ła się przez mu zuł mań skie kra je
wschod nich wy brze ży Mo rza Śród ziem ne go. Swój
marsz za koń czy ła zdo by ciem Je ro zo li my – mia sta
oto czo ne go czcią przez wy znaw ców obu re li gii.
W cią gu ko lej nych dwu stu lat is lam i Za chód wal -
czy ły o wła dzę nad Zie mią Świę tą, ście ra jąc się
w sze re gu wy jąt ko wo bru tal nych wo jen. Obie stro -
ny by ły prze ko na ne, że wy peł nia ją wo lę Bo ga.

Ni niej sza książ ka jest pierw szą pró bą opo wie -
dze nia hi sto rii tych epic kich zma gań z per spek ty -

wy za rów no chrze ści jań skiej, jak imu zuł mań skiej,
oraz re kon struk cji prze żyć iw ra żeń obu stron kon -
flik tu. Łą cząc wso bie ży wą nar ra cję iw ni kli wą ana -
li zę wy da rzeń, ma lu je ob raz okru cieństw, pa sji
i ska li bar ba rzyń stwa to wa rzy szą cych erze kru cjat.
Za bie ra nas wpo dróż do kra iny le gen dar nych bo -
ha te rów, ta kich jak Ry szard Lwie Ser ce, Sa la dyn,
mrocz ni asa sy ni, wo jow ni cy -po eci i po boż ni wi zjo -
ne rzy, od pia sków Egip tu, przez sta ro żyt ne me tro -
po lie Kon stan ty no po la, Ka iru iDamaszku, aż
po zie lo ne la sy Li ba nu.
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Przez śre dnio wiecz nych hi sto ry ków po rów ny wa ny
do Ka ro la Wiel kie go i kró la Ar tu ra, w póź niej szej
hi sto rio gra fii oce nia ny był wy łącz nie przez pry zmat
wy praw krzy żo wych. De mo ni zo wa ny przez wro -
gów, na cze le z Fi li pem II, i spro wa dzo ny do ro li
awan tur ni ka przez pro te stanc kich hi sto ry ków, naj -
bar dziej obiek tyw nych opi nii do cze kał się ze stro -
ny mu zuł ma nów.

John Gil lin gham, sku pia jąc się przede wszyst -
kim na po li tycz nych do ko na niach wład cy, pre zen -
tu je znacz nie szer sze spoj rze nie na po stać kró la -
-krzy żow ca, po ka zu jąc nie tyl ko ste reo ty po we
przed sta wie nie Ry szar da ja ko kró la ry ce rza.
Wksiąż ce an giel skie go ba da cza wi dzi my więc tak -
że do brze wy kształ co ne go wład cę i zręcz ne go dy -
plo ma tę, któ ry po tra fi za dbać o fi nan so wy aspekt
trze ciej kru cja ty.

„Ry szard I, wy jąt ko wy na tle in nych kró lów An -
glii, od gry wał głów ną ro lę wwiel kich wy da rze niach
hi sto rycz nych – w wal ce o wła dzę nad Bli skim
Wscho dem, roz gry wa ją cej się wów czas mię dzy
wy znaw ca mi dwóch re li gii, is la mu i chrze ści jań -
stwa. In ni an giel scy wład cy, na wet ci naj bar dziej
am bit ni, spryt ni, zdol ni i żąd ni wła dzy, swo je pa -
no wa nie i kam pa nie wo jen ne ogra ni cza li do pół -
noc no -za chod nie go za kąt ka Eu ro py. Ża den in ny
król nie pod jął wy zwa nia na wet czę ścio wo po rów -
ny wal ne go z za da niem po pro wa dze nia flo ty i ar -
mii na wschod nie wy brze że Mo rza Śród ziem ne -
go”. 
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Pra ca Mor ri sa to dzie ło wy jąt ko we – nie tyl ko
z uwa gi na je go ob szer ność, ale tak że obiek ty -
wizm i bo gac two ar gu men ta cji. Mor ris nie przed -
sta wia je dy nie su chych fak tów, lecz od wo łu je się
do póź niej szych in ter pre ta cji i skut ków kul tu ro -
wych. Szu ka źró deł an ta go ni zmów an giel sko -
-fran cu skich, wi docz nych na wet w tak od le głych
wy da rze niach, jak choć by sie dem na sto wiecz -
na re wo lu cja.

Pod�bój�nor�mań�ski�pre zen tu je sy tu ację po li tycz -
ną an glo sa skich wysp pod pa no wa niem Edwar -
da Wy znaw cy i Ha rol da. Au tor opi su je bi twę
pod Ha stings, lecz przede wszyst kim sku pia się
na po sta ci Wil hel ma, za ło ży cie la dy na stii, na je -
go roz ter kach, cha ry zmie, śmier ci oraz jej zna cze -
niu dla po tom nych. W bły sko tli wy spo sób cha rak -
te ry zu je na jeźdź ców, opi su jąc po cząt ki no we go
pra wa i po wol ny pro ces in te gra cji. 

Marc Morris

Podbój normański
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Plan�ta�ge�ne�ci... to hi sto ria naj sław niej szej an giel -
skiej dy na stii. Przed sta wi cie le te go ro du rzą dzi li
An glią przez osiem po ko leń po mię dzy 1154 a 1399
ro kiem – za rów no naj wy bit niej si, jak i cie szą cy się
naj gor szą sła wą kró lo wie, ja kich no si ła zie mia. An -
glia za ich pa no wa nia prze obra zi ła się z po dzie -
lo ne go, na zna czo ne go okru cień stwem kra ju rzą -
dzo ne go przez Nor ma nów we wspa nia łe, do brze
funk cjo nu ją ce kró le stwo, któ re z cza sem odzie dzi -
czy li Tu do ro wie. U szczy tu swo jej po tę gi wła dza
Plan ta ge ne tów roz cią ga ła się od ni zin Szko cji
po Pi re ne je, od Ir lan dii po gra ni ce Świę te go Ce -
sar stwa Rzym skie go. Wal cząc o utrzy ma nie kon -
tro li nad swo imi ob sza ra mi, Plan ta ge ne ci stwo -
rzy li tak że naj waż niej sze pod wa li ny an giel skie go
pra wa, rzą du, ar chi tek tu ry, sztu ki i folk lo ru, z któ -
rych wie le prze trwa ło do dnia dzi siej sze go. W swo -
jej po ry wa ją cej, barw nej książ ce, Dan Jo nes oży -
wia świat Plan ta ge ne tów.  

Dan Jones

Plantageneci.
Waleczni królowie,
twórcy Anglii
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G.J. Mey er pre zen tu je no we spoj rze nie na osła wio -
ną dy na stię Tu do rów, w któ rej zna la zło się kil ka
z naj bar dziej za gad ko wych po sta ci, ja kie kie dy kol -
wiek rzą dzi ły kra jem. W 1485 r. Hen ryk Tu dor, któ -
re go pra wo do tro nu by ło tak wą tłe, że nie mal god -
ne wy śmia nia, przy był z Fran cji wraz z ar mią zło żo -
ną ze zwy kłej ho ło ty, aby wy rwać ko ro nę z rąk ro du,
któ ry rzą dził An glią od nie mal czte ry stu lat. Pięć -
dzie siąt lat póź niej je go syn Hen rykVIII po sta no wił
zdo być jesz cze więk szą wła dzę i zo sta wił po so bie
okrut ne dzie dzic two, któ re ruj no wa ło ży cie je go dzie -
ci i za gro zi ło lo so wi kra ju. Edward VI, żar li wy zwo -
len nik re for my an giel skie go Ko ścio ła zmarł, nim
uda ło mu się zre ali zo wać swo je ma rze nie. Ma ria I,
upo ko rzo na cór ka Ka ta rzy ny Ara goń skiej, bez sku -
tecz nie pró bo wa ła od bu do wać po tę gę Ko ścio ła ka -
to lic kie go i uro dzić spad ko bier cę, na to miast Elż bie -
ta I po świę ci ła swo je oso bi ste szczę ście jed nej tyl ko
spra wie – wła sne mu prze trwa niu.

G.J. Meyer

Tudorowie.
Prawdziwa historia
niesławnej dynastii
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Woj nę, ja ką to czy ły o an giel ski tron ro dy Lan ca -
ste rów iYor ków, ce cho wa ły zdra da, kłam stwo i jed -
ne z naj krwaw szych, naj bar dziej dra ma tycz nych
bi tew śre dnio wiecz nej An glii. W la tach 1455–1487
kró lew ski skar biec opu sto szał, kon flikt do pro wa dził
do upad ku Lan ca ste rów i Yor ków, a w efek cie
do po ja wie nia się zna mie ni tej dy na stii – Tu do rów.

W swej wy ra zi stej i po ry wa ją cej opo wie ści Ali -
son We ir kon cen tru je się na ludz kiej stro nie tej hi -
sto rii, na wiel kich oso bo wo ściach uwi kła nych
w bru tal ny kon flikt. W ser cu krwa wej roz gryw ki po -
mię dzy frak cja mi zna la zła się ża ło sna po stać
umy sło wo nie zrów no wa żo ne go Hen ry ka VI, któ -
re go nie umie jęt ność rzą dze nia i psy chicz ne upo -
śle dze nie wy wo ła ły po li tycz ną de sta bi li za cję, nie -
za do wo le nie spo łecz ne oraz kon flik ty po mię dzy
wiel ki mi ma gna ta mi ziem ski mi, a te z ko lei osta -
tecz nie do pro wa dzi ły do woj ny i za cię tej wal ki
o tron. 

Alison Weir

lancasterowie 
i Yorkowie. 
Wojna Dwóch Róż
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Po ja wia ją się na gle, z ni ko mu nie zna nych za ka -
mar ków Hisz pa nii... Nie tyl ko uda je im się zdo być
wiel ką na gro dę w po sta ci tro nu pa pie skie go, ale
do ko nu ją te go dwu krot nie. W cią gu burz li we go
pół wie cza – ja ko pa pie że, mę żo wie sta nu, żoł nie -
rze, ko chan ko wie i żąd ni przy gód po li tycz ni awan -
tur ni cy – zaj mu ją cen tral ne miej sce na wspa nia łej,
lecz ską pa nej we krwi sce nie wło skie go re ne san su.
Są w sa mym środ ku walk o wła dzę, w któ rych eu -
ro pej scy kró lo wie i wło scy wa taż ko wie ście ra ją się
ze so bą na śmierć i ży cie. Pięć set lat po ich upad -
ku – jesz cze bar dziej gwał tow nym niż ich wy nie sie -
nie na szczy ty wła dzy – wciąż po zo sta ją sym bo lem
naj głęb szej de pra wa cji.

Czy jed nak na praw dę ist nie li Bor gio wie, o któ -
rych mó wią le gen dy? Mey er, na pod sta wie wy -
czer pu ją cych ba dań i ana li zy ma te ria łów źró dło -
wych od kry wa fa scy nu ją cą praw dę o lu dziach za -
klę tych w po wta rza nym od wie ków mi cie. 

G.J. Meyer

Borgiowie. 
Historia nieznana
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W swo jej książ ce Au tor od twa rza dzie je Hen ry -
ka VII – po sta ci ty leż tra gicz nej, co fa scy nu ją cej.
Mo nar chy de spo tycz ne go, nie obli czal ne go i peł -
ne go chci wo ści. To jed nak nie tyl ko ko lej na bio gra -
fia wład cy dy na stii Tu do rów. To do sko na ły ob raz
epo ki, za dzi wia ją cy wni kli wo ścią i ana li zą, po ka -
zu ją cy świat An glii Tu do rów przed doj ściem do wła -
dzy Hen ry ka VIII. Spraw ne pió ro Tho ma sa Pen -
na do sko na le od twa rza dra ma tyzm ży cia na dwo -
rze kró lew skim i mrocz ne dzie je na ro dzin dy na stii
Tu do rów.

Był rok 1501. Od kil ku dzie się ciu lat An glię nę ka ły
prze moc, mor der stwa i za ma chy sta nu ini cjo wa ne
przez ry wa li zu ją ce ze so bą stron nic twa. Łut szczę -
ścia, spryt i bez względ ność po zwo li ły Hen ry ko -
wi VII prze jąć an giel ski tron, cho ciaż w je go pra wo
do kró lew skiej ko ro ny wie lu po wąt pie wa ło, a w sa -
mym mo nar sze wi dzia no je dy nie uzur pa to ra...

 

Thomas Penn

Henryk VII. świt
Anglii Tudorów
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Hen ryk VIII, król sły ną cy ze swo ich wpły wów i wy -
róż nia ją cy się in te li gen cją, stał na cze le jed ne go
z naj wspa nial szych i jed no cze śnie naj bar dziej nie -
bez piecz nych dwo rów w re ne san so wej Eu ro pie.
Po raz pierw szy tak szcze gó ło wa bio gra fia cha -
ry zma tycz ne go mo nar chy zo sta ła uka za na na tle
kul tu ro wych, spo łecz nych i po li tycz nych wy da rzeń
tam tych cza sów. Ali son We ir za ska ku ją co do kład -
nie opi su je ży cie na an giel skim dwo rze – ry wa li -
za cje frak cji po li tycz nych, dwor ską mo dę, uczty
i tur nie je, two rząc wie lo barw ny ob raz in tryg,
zdrad i spi sków.

Alison Weir

Henryk VIII. 
Król 
i jego dwór
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Ka ta rzy na Ara goń ska (1485–1536), naj młod sze
dziec ko le gen dar nych hisz pań skich wład ców, Iza -
be li Ka sty lij skiej i Fer dy nan da Ara goń skie go, mia -
ła wyjść za mąż, by przy nieść ko rzy ści swo jej zna -
mie ni tej dy na stii. W jej ży łach pły nę ła – odzie dzi -
czo na po mat ce – an giel ska kró lew ska krew. We
wcze snym dzie ciń stwie in fant kę za rę czo no z Ar tu -
rem, księ ciem Wa lii, naj star szym sy nem an giel skie -
go mo nar chy, Hen ry ka VII. Obie stro ny czer pa ły
z te go so ju szu wiel kie ko rzy ści. Jed nak Ar tur zmarł
kil ka na ście ty go dni po ślu bie, a Ka ta rzy na po kil -
ku la tach wy szła po now nie za mąż za je go bra ta,
przy szłe go kró la Hen ry ka VIII, któ re to wy da rze -
nie zmie ni ło na za wsze hi sto rię An glii i Eu ro py.

Giles Tremlett

Katarzyna
Aragońska.
Hiszpańska królowa
Henryka VIII
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Eric Wil liam Ives (1931–2012), bry tyj ski hi sto ryk,
pro fe sor Wy dzia łu Hi sto rii An glii Uni wer sy te tu
w Bir ming ham i wy bit ny znaw ca dy na stii Tu do -
rów jest au to rem ob szer nych prac na te mat epo -
ki Tu do rów i roz wo ju współ cze snej edu ka cji wyż -
szej. W ro ku 2001 zo stał wy róż nio ny przez kró lo -
wą Elż bie tę II Or de rem Im pe rium Bry tyj skie go
w uzna niu za sług dla hi sto rii i Uni wer sy te tu w Bir -
ming ham.

Za fa scy no wa ny po sta cią An ny Bo leyn, dru giej
żo ny an giel skie go mo nar chy Hen ry kaVIII, po świę -
cił jej znacz ną część swo jej dzia łal no ści za wo do -
wej. Je go teo rie na te mat ży cia i śmier ci kró lo wej
do pro wa dzi ły do ży wio ło wej po le mi ki z ame ry kań -
ską hi sto ryk, Re thą War nic ke (ur. 1939). 

Eric Ives

życie i śmierć 
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Tra ge dia kró lo wej Ma rii Tu dor po le ga na tym, że
dziś, 450 lat po śmier ci, na dal jest naj bar dziej
znie na wi dzo ną i naj mniej ro zu mia ną wład czy nią
w hi sto rii An glii. Od kryw cza bio gra fia pió ra Lin -
dy Por ter – na pi sa na na pod sta wie no wej in ter pre -
ta cji ów cze snych do ku men tów, a tak że ostat nich
prac na uko wych – roz pra wia się z mi ta mi, od sła -
nia jąc praw dę o pierw szej kró lo wej, sa mo dziel nie
wła da ją cej An glią. Cór kę Hen ry ka VIII i Ka ta rzy -
ny Ara goń skiej, wy cho wa ną w kul tu rze Re ne san -
su, wy róż nia ły licz ne, uj mu ją ce ce chy i uzdol nie -
nia. Sły nę ła ja ko do sko na le wła da ją ca ła ci ną eru -
dyt ka i zna ko mi ta wy ko naw czy ni mu zy ki, a jej
upodo ba nie do mo dy do rów ny wa ło je dy nie na -
mięt no ści do ha zar du.

Linda Porter

Maria Tudor.
Pierwsza królowa
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Mi strzow ska bio gra fia Sa ry Gri stwo od przed sta -
wia an giel ską kró lo wą przez pry zmat re la cji łą -
czą cych ją z Ro ber tem Du dley em – oso bi stym
do rad cą, nie ofi cjal nym mę żem i do wód cą ar mii,
spra wia jąc tym sa mym, że nie ma my do czy nie -
nia z tra dy cyj ną, li ne ar ną bio gra fią. 

Atrak cyj ność książ ki wzmac nia go rą cy te -
mat – ro mans (?) łą czą cy kró lo wą z hra bią Le -
ice ster, tak do sko na le zna ny, a jed no cze śnie
wzbu dza ją cy wie le py tań i kon tro wer sji. Au tor ka
obie cu je zre wi do wać tę fra pu ją cą hi sto rię – do -
ciec, co jest praw dą, a co je dy nie na ro słym przez
wie ki mi tem – choć zda je so bie spra wę z grzą -
skie go grun tu: czę sto nie pew nych źró deł, któ re
nie rzad ko prze gry wa ją ze znacz nie atrak cyj niej -
szą fan ta zją…

 

Sarah Gristwood   

elżbieta I 
i Robert Dudley.
Prawdziwa historia
Królowej Dziewicy 
i mężczyzny, 
którego kochała 
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Trzy ma ją ca w na pię ciu opo wieść o nie stru dzo nych
zma ga niach szpie gów, kryp to gra fów i oszu stów
cza sów pa no wa nia Elż bie ty I, ma ją cych za za da -
nie uchro nić kró lo wą przed złym lo sem. Oczy
szpie gów an giel skiej wład czy ni nie ustan nie śle dzi -
ły li nię brze go wą kra ju i dys kret nie nad zo ro wa ły
ka to lic kie se mi na ria i rze sze pod da nych. Staw ka
by ła nie by le ja ka – księ ży, przy by wa ją cych po ta -
jem nie do An glii, wy ła py wa no i za bi ja no, a spi -
ski – praw dzi we i wy ima gi no wa ne – i tak wy ra sta -
ły wszę dzie jak grzy by po desz czu. 

Opie ra jąc się na wy jąt ko wo in te re su ją cych taj -
nych ak tach i do ku men tach, Ste phen Al ford oży -
wia na no wo ten ta jem ni czy świat, gdzie ni ko mu
nie moż na ufać i gdzie je den drob ny błąd mógł
nie od wra cal nie zmie nić hi sto rię An glii. To po nu -
ra, za ska ku ją ca, lecz fra pu ją ca opo wieść o cza -
sach nie zwy kłej wład czy ni.

Stephen Al ford

Obserwatorzy. 
Tajna historia
panowania elżbiety I

Data wydania: 2014 

Format: 155 x 235

ISBN: 978-83-89981-77-7

Liczba stron: 440

Oprawa: twarda z obwolutą



42 Książki popularnonaukowe

Bio gra fia au tor stwa Tra cy Bor man uka zu je nie tyl -
ko ma kia we licz ne go po li ty ka, ale tak że lo jal ne go
słu gę, przy ja cie la i re wo lu cjo ni stę, któ ry od mie nił
ob li cze XVI-wiecz nej An glii. Crom well był od po -
wie dzial ny za ka sa tę za ko nów w kró le stwie, znisz -
cze nie ko ścio łów i dzieł sztu ki, oskar ża ny o za mor -
do wa nie Ka ta rzy ny Ara goń skiej i ska za nie An ny
Bo leyn. To hi sto ria naj bar dziej za ufa ne go do rad -
cy Hen ry ka VIII – praw ni ka, księ go we go i na jem -
ni ka, któ ry obie cał uczy nić an giel skie go wład cę naj -
bo gat szym mo nar chą w Eu ro pie. To dzie je sy na
pro ste go ko wa la, któ ry wspiął się na szczyt po li -
tycz nej ka rie ry, by skoń czyć na sza fo cie.

Tracy Borman
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Śmierć mo nar chy czę sto ozna cza ła dra ma tycz ny
zwrot w hi sto rii kró le stwa – nio sła za sad ni czą zmia -
nę po li tycz ną, wy wo ły wa ła kry zys dy na stycz ny,
a na wet woj nę do mo wą. Śmierć�kró�lów Mi cha ela
Evan sa pre zen tu je udo wod nio ne fak ty oraz le gen -
dy na te mat te go, jak w śre dnio wie czu gi nę li wład -
cy An glii. W cie ka wy spo sób opi su je ce re mo nie
i zwy cza je fu ne ral ne na dwo rze, ale przede wszyst -
kim przed sta wia, w ja ki spo sób ów cze śni in ter pre -
to wa li śmierć kró la, zwłasz cza je śli na stę po wa ła
ona na gle. Dzię ki te mu czy tel nik otrzy mu je fa scy -
nu ją cy ob raz po glą dów i wy obraź ni śre dnio wiecz -
ne go spo łe czeń stwa an giel skie go, z ca łym bo gac -
twem sym bo li ki, ja ka przy naj mniej w czę ści za cho -
wa ła się do dziś.

Michael Evans

śmierć królów
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He len Ca stor jest uzna nym hi sto ry kiem. W swej
naj now szej książ ce w od mien ny spo sób pre zen -
tu je po ry wa ją ce ży cie Jo an ny d’Arc. Za miast iko -
ny, wi dzi my ener gicz ną, mło dą ko bie tę, któ ra
wal czy ła z An gli ka mi i mia ła od wa gę za jąć wła -
sne sta no wi sko w krwa wej woj nie do mo wej, któ -
ra wy nisz cza ła pięt na sto wiecz ną Fran cję.

Oto nie zwy kła praw da ukry ta za le gen dą
o Dzie wi cy Or le ań skiej – pro stej, wiej skiej dziew -
czy nie, któ ra usły sza ła głos Bo ga. Na sto let niej wo -
jow nicz ce, któ ra po pro wa dzi ła swo ją ar mię
do zwy cię stwa w epo ce, w któ rej uwa ża no, że ko -
bie ty nie są zdol ne do wal ki. Dzie więt na sto let niej
mę czen ni cy spa lo nej na sto sie i ogło szo nej świę tą
pięć set lat póź niej.

Helen Castor

Joanna d’Arc 
– jej historia
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Gdy w 1553 ro ku zmarł mło dy król Edward VI,
oka za ło się, że nie ma męż czy zny, któ ry mógł by
za żą dać tro nu An glii. Po raz pierw szy w hi sto rii kró -
le stwa ko ro nę mia ła prze jąć kró lo wa. Czy po win -
na nią zo stać Ma ria, cór ka Ka ta rzy ny Ara goń skiej,
czy Elż bie ta, cór ka An ny Bo leyn, a mo że jed na
z ich ku zy nek – Ja ne Grey lub Ma ria, kró lo wa
Szko tów?

Oka zu je się, że nie po raz pierw szy w hi sto rii An -
glii pod nie sio no pro blem wła dzy ko biet. Czte ry sta
lat przed śmier cią Edwar da Ma tyl da, cór ka Hen -
ry ka I i wnucz ka Wil hel ma Zdo byw cy, zna la zła się
nie sły cha nie bli sko ob ję cia tro nu i sa mo dziel ne go
pa no wa nia. W okre sie od XII do XVwie ku trzy in -
ne wy jąt ko we ko bie ty – Ele ono ra Akwi tań ska, Iza -
be la Fran cu ska i Mał go rza ta An de ga weń ska – do -
wio dły, że po tra fią rzą dzić, o ile otwar cie nie kwe -
stio nu ją mę skie go au to ry te tu. 

Helen Castor

Wilczyce. 
Angielskie królowe
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Nie ślub ne dzie ci, nie wier ne kró lo we, do tknię ci
im po ten cją kró lo wie, na któ rych bar kach spo czy -
wa ją lo sy ca łej dy na stii. Seks i na ro dzi ny dzie ci
cał kiem do słow nie sta no wi ły dla Tu do rów kwe -
stię ży cia lub śmier ci — Elż bie ta Yor k zmar ła
w wy ni ku po wi kłań po po ro do wych, dwie żo ny
Hen ry ka VIII ścię to za zdra dę mał żeń ską, a do -
bro wol ne dzie wic two Elż bie ty I sta ło się sy gna -
łem za po wia da ją cym upa dek dy na stii. 

Amy Li cen ce za zna ja mia czy tel ni ka z oko licz -
no ścia mi na ro dzin dwóch sy nów Elż bie ty York,
Ar tu ra i Hen ry ka, póź niej szym mał żeń stwem Ka -
ta rzy ny Ara goń skiej z obu męż czy zna mi, in for -
ma cja mi na te mat po zo sta łych pię ciu żon Hen -
ry ka VIII oraz je go ko cha nek, a tak że ży cia sek -
su al ne go je go có rek. 

Amy Licence
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Fa scy nu ją ca hi sto ria ko biet, któ re ja ko żo ny lub ko -
chan ki sta ły u bo ku an giel skie go kró la. Hen -
ryk VIII był czło wie kiem peł nym pa sji, go to wym
po ru szyć nie bo i zie mię dla ko bie ty, któ rej po żą -
dał. Czym dla tych ko biet by ło dzie le nie kró lew -
skie go ło ża, wy cho wy wa nie dzie ci mo nar chy i za -
sia da nie na an giel skim tro nie? Au tor uka zu je re la -
cje na an giel skim dwo rze w kon tek ście sek su al nych
i kul tu ro wych oby cza jów cza sów Re ne san su.

Jak na mo nar chę sły ną ce go z tak buj ne go ży -
cia in tym ne go, Hen ryk VIII tra dy cyj nie przed sta -
wia ny jest ja ko za ska ku ją co świę tosz ko wa ty. Jed -
nak dla ko biet, któ re dzie li ły z nim ło że, praw da
mo gła być zu peł nie in na. W ja ki spo sób z dwó rek
sta wa ły się one kró lew ski mi ko chan ka mi i żo na -
mi? I ja kim ko chan kiem był na praw dę sam Hen -
ryk VIII? 

Amy Licence

sześć żon i wiele
kochanek. Historie
kobiet Henryka VIII
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Dla cze go Dan te opi su je Pie kło ja ko miej sce rze -
czy wi ste? Do ja kie go taj ne go sto wa rzy sze nia na -
le żał au tor Bo�skiej�ko�me�dii? Co wią za ło Dan te -
go z za ko nem tem pla riu szy i taj ny mi is lam ski mi
or ga ni za cja mi zbroj ny mi? Jo na than Black, au tor
świa to we go be st sel le ra The�Se�cret�Hi�sto�ry�of�the
World, od kry wa praw dzi wą hi sto rię ży cia Dan te -
go i Pie kła. Do wie my się z niej o se kret nych tu ne -
lach pod uli ca mi Flo ren cji, od szy fru je my ukry te
ko dy, po zna my hi sto rię sza lo nych mni chów i prze -
ra ża ją cych ta jem nych ry tu ałów. Chci wość, mor -
der stwo, ob se sje, zdra da – to nie tyl ko kom po nen -
ty świet nej po wie ści sen sa cyj nej, ale tak że ko rze -
nie spi sku, któ re go ce lem już od dwóch ty się cy lat
jest jed no – uzy ska nie wła dzy nad świa tem.

Książ ka sta no wi do sko na ły prze gląd idei, ja kie
za in spi ro wa ły Da na Brow na do na pi sa nia po wie -
ści In�fer�no, ale tak że swo iste wpro wa dze nie do hi -
sto rii okul ty zmu i ma gii.

Jonathan Black

Dante. 
sekretna historia
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Co kry ją ta jem ni ce naj now sze go be st sel le ra Da -
na Brow na? W ni niej szym prze wod ni ku opro wa -
dza ją cym po po wie ści Da na Brow na hi sto ryk Mi -
cha el Ha ag ujaw nia praw dę na te mat mi tów, ta -
jem nic i miejsc, któ re opi su je Brown w swo im
naj now szym dzie le. Ja ki zwią zek z rze czy wi stą hi -
sto rią ma ją wska zów ki, któ re roz szy fro wu je zna ny
spe cja li sta od sym bo li, pro fe sor Ro bert Lang don,
po dej mu jąc nie bez piecz ną mi sję, któ ra pro wa dzi
go z Flo ren cji do We ne cji i da lej, do Stam bu łu? Ja -
kie sym bo le i ko dy ukrył Dan te w swej Bo�skiej�ko�-
me�dii? Co na praw dę po ka zu je Ma�pa�pie�kła Bot -
ti cel le go? Czy świat fak tycz nie zmie rza ku ka ta -
stro fie, ja ką przed la ty prze wi dział Mal thus? I ja kie
ce le przy świe ca ją na ukow com, pra cu ją cym dla ru -
chu trans hu ma ni stów? 

Michael Haag

Inferno
rozszyfrowane
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Wie czo rem 16 ma ja 1943 ro ku 19 lan ca ste rów ze
spe cjal nie po wo ła ne go do taj nej mi sji 617 Dy wi zjo -
nu Bom bo we go wy star to wa ło z ba zy w Scamp -
ton. Sa mo lo ty prze mknę ły nad An glią na wy so ko -
ści wierz choł ków drzew i pod osło ną no cy skie ro -
wa ły się ku te ry to rium wro ga. Każ dy z nich niósł
taj ną broń... 

Kil ka set ki lo me trów da lej le ża ły ich ce le – po -
tęż ne za po ry wod ne nie miec kie go Za głę bia Ruh -
ry. Na lot na le żał do naj bar dziej śmia łych i skom -
pli ko wa nych ope ra cji po wietrz nych dru giej woj ny
świa to wej. Do dziś mi sja słyn ne go Dy wi zjo nu Nisz -

czy cie li Za pór jest uwa ża na za jed ną z naj trud niej -
szych w hi sto rii lot nic twa woj sko we go. Ta noc mia -
ła przejść do hi sto rii.

Ope ra cja Cha sti se od po cząt ku wy wo ły wa ła
skraj ne emo cje. Ak cja zbom bar do wa nia nie miec -
kich za pór pier wot nie wy glą da ła na nie wy ko nal ną
i tak skom pli ko wa ną, że z po wo dze niem moż na ją
by ło na zwać mi sją sa mo bój czą. Jej przy go to wa -
niom to wa rzy szył eks cy tu ją cy wy ścig z cza sem, tym
bar dziej że pro jekt ska czą cej bom by niósł wie le nie -
pew no ści i obaw. 
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Niszczyciele zapór. 
Nalot na zapory, 1943 rok
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Pod ko niec II woj ny świa to wej alian ci zdra dzi li Pol -
skę i od da li ją Związ ko wi So wiec kie mu. Po osta -
tecz nym zwy cię stwie nad Niem ca mi mi lio ny męż -
czyzn i ko biet, któ rzy przez sześć dłu gich lat wal -
czy li o wol ność, zo sta ło zda nych na ła skę i nie ła skę
So wie tów. Okrut nym zrzą dze niem hi sto rii świat
w więk szo ści po zo stał obo jęt ny na ich he ro icz ną
wal kę i ów koń czą cy ją akt zdra dy, a ro lę, ja ką Po -
la cy ode gra li w cza sie woj ny, ce lo wo po mniej sza -
no przez dzie siąt ki lat.

Oto hi sto ria Pol skich Sił Zbroj nych, ob fi tu ją ca
w nie pu bli ko wa ne do tąd re la cje z pierw szej rę ki
i uni ka to we fo to gra fie. Hi sto ria bo ha ter skie go
opo ru i wiel kiej zdra dy, wsku tek któ rej Po la cy, mi -
mo zwy cię stwa nad Niem ca mi, nie od zy ska li
wol no ści.

Kenneth 
K. Koskodan

Najwierniejszy
sojusznik. 
Historia Polskich sił
Zbrojnych w czasie 
II wojny światowej
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Każ dy zna hi sto rię obo zu Au schwitz. Je go ko men -
dant, Ru dolf Höss, zo stał ska za ny na ka rę śmier ci.
Nie każ dy jed nak zna hi sto rię Han n sa Ale xan dra,
nie miec kie go Ży da, któ ry do pro wa dził do schwy -
ta nia Hössa. Dla cze go hi sto ria po szu ki wa nia jed -
ne go z naj więk szych zbrod nia rzy wo jen nych tak
dłu go cze ka ła na ujaw nie nie?

Hanns Ale xan der nie lu bił opo wia dać o prze -
szło ści. Po god ny, ro dzin ny, za wsze sko ry do żar -
tów… Do pie ro w dniu je go po grze bu je den z krew -
nych przy bli żył ze bra nym prze mil cza ny epi zod
z je go ży cia – po goń za na zi stow ski mi zbrod nia -
rza mi. Za in try go wa ny ty mi sło wa mi Tho mas
Har ding, wnuk sio stry zmar łe go, po sta no wił zgłę -
bić ro dzin ną ta jem ni cę. I tak roz po czę ła się ko lej -
na po goń – tym ra zem za fak ta mi, wspo mnie nia -
mi i strzę pa mi hi sto rii.

Thomas Harding

Hanns i Rudolf.
Niemiecki żyd 
poluje na
komendanta
Auschwitz
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Nie�bez�piecz�ne�dzie�dzic�two�to dra ma tycz na hi -
sto ria dwóch mło dych ko biet, któ re dzie li kil ka -
dzie siąt lat, lecz łą czy in try gu ją ca ta jem ni ca naj -
słyn niej szej zbrod ni w hi sto rii An glii.

La dy Ka ta rzy na Grey prze ży ła w swym mło -
dym ży ciu ogrom ną tra ge dię. Jej star sza sio stra,
la dy Ja ne Grey, zo sta ła ścię ta za bez praw ne przy -
ję cie ko ro ny An glii. Te raz zaś, wy bie ra jąc za ka za -
ną mi łość, Ka ta rzy na ry zy ku je gniew swo jej po -
tęż nej ku zyn ki – kró lo wej Elż bie ty I – dla któ rej jest
je dy nie ry wal ką pra gną cą po zba wić ją ko ro ny.
Hi sto ria Ka ta rzy ny prze pla ta się z wcze śniej szy -
mi dzie ja mi da le kiej krew nej, Ka te Plan ta ge net,
nie ślub nej cór ki kró la Ry szar da III. Ka te ko cha oj -
ca, jed nak na kró lew skim dwo rze spra wy przy bie -
ra ją nie po myśl ny ob rót i nie ba wem za czy na ją
do niej do cie rać strasz li we po gło ski, któ re mo gą
ob ró cić wni wecz wszyst ko, co jest jej bli skie. 

Alison Weir

Niebezpieczne
dziedzictwo. Rywale
Tudorów i mroczne
sekrety Tower 
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La dy Ja ne Grey uro dzi ła się w skraj nie nie bez piecz -
nych cza sach. Cór ka in try ganc kie go oj ca i bez -
względ nej mat ki, trak tu ją cych ją jak pio nek w dy -
na stycz nej roz gryw ce o naj wyż szą wła dzę, prze ży -
ła swo je ży cie pod pre sją po li tycz nych ma chi na cji
i nisz czy ciel skie go fa na ty zmu re li gij ne go.

Za dzi wia ją ca, lecz na de wszyst ko tra gicz na hi -
sto ria Ja ne ro ze gra ła się w prze ło mo wym okre -
sie dzie jów An glii. Ja ko wnucz ka sio stry Hen ry -
ka VIII oraz ku zyn ka Edwar da VI, Ma rii I i Elż -
bie ty I, Ja ne do ra sta ła w świa do mo ści, że ni gdy
nie zdo ła zrzu cić oko wów prze zna cze nia. Swo ją
uczci wo ścią, in te li gen cją i si łą cha rak te ru uj mu -
je czy tel ni ka i wzy wa go do wę drów ki jej śla dem
po przez gwał tow ne za wi ro wa nia w krę gach wła -
dzy po li tycz nej na dwo rze Tu do rów aż po jej
dzie wię cio dnio we pa no wa nie za koń czo ne tra -
gicz nym fi na łem.

Alison Weir

lady Jane. 
Niewinna zdrajczyni
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Ko�cha�nek�kró�lo�wej to wy bit na po wieść duń skiej
au tor ki Bo dil Ste en sen -Leth, na pod sta wie któ rej
po wstał sce na riusz fil mo wy. Ekra ni za cja zo sta ła
no mi no wa na do Osca ra w ka te go rii „Naj lep szy
film nie an glo ję zycz ny” (2013) oraz do na gro dy
Zło te go Glo bu w ka te go rii „Naj lep szy film za gra -
nicz ny” (2013). Film zo stał tak że uho no ro wa ny
Srebr nym Niedź wie dziem (2012) i no mi no wa ny
do Zło te go Niedź wie dzia (2012).

15-let nia Ka ro li na Ma tyl da Ha no wer ska jest
młod szą sio strą kró la An glii Je rze go III. W 1766
ro ku zo sta ła wy sła na do Da nii, aby po ślu bić dwa
la ta star sze go od sie bie kró la Chry stia na VII. Ży -
cie ich oboj ga na roz wią złym, ki pią cym wręcz
od na mięt no ści i in tryg duń skim dwo rze przy bie -
ra dra ma tycz ny ob rót przez na si la ją cą się cho ro -
bę psy chicz ną kró la z jed nej oraz mi łość mło dej
kró lo wej do in te li gent ne go i cza ru ją ce go Jo han -

na Stru en see z dru giej stro ny. Stru en see jest bo -
wiem nie tyl ko uzna nym kró lew skim me dy kiem,
ale tak że czło wie kiem o wy jąt ko wo sil nej po zy cji
po li tycz nej – po przy ję ciu po sa dy na kró lew skim
dwo rze zo sta je za ufa nym po plecz ni kiem duń skie -
go mo nar chy, roz ko chu jąc w so bie mło dą kró lo -
wą, sa mot ną i nie ro zu mia ną za rów no przez pod -
da nych, jak i przez mał żon ka.

Zna ko mi ta książ ka duń skiej pi sar ki to po wieść,
w któ rej wiel kie idee sta ją się punk tem wyj ścia
do mi ło snej hi sto rii. Po wie ścio wy świat Bo dil Ste -
en sen -Leth to nie tyl ko uczu cie dwoj ga lu dzi, ale
tak że za an ga żo wa nie w oświe ce nio we re for my
kra ju, dzię ki któ rym los za co fa nej Da nii ma szan -
sę ulec po pra wie. Epi zod oświe ce nio we go re for -
ma to ra na duń skim dwo rze kró lew skim to dla
Duń czy ków je den z naj bar dziej do nio słych mo -
men tów w hi sto rii ich kra ju. 
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Bodil Steensen-Leth

Kochanek królowej
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Pa weł Da niel Za lew ski ja ko po wie ścio pi sarz już
po raz ko lej ny wy ko rzy stu je swój wro dzo ny zmysł
wy ła wia nia sur re ali zmu z ży cia, bo ga te do świad -
cze nie po dróż ni ka oraz sy ne ste tycz ny od biór rze -
czy wi sto ści. Po de biu tanc kiej Ścia�nie (2010) oto
ko lej na po wieść trzy ma ją ca uwa gę czy tel ni ka
w sta łym na pię ciu nie tyl ko kon stru owa ną in try gą,
ale tak że nie zwy kle pla stycz ny mi i peł ny mi róż no -
rod nych szcze gó łów opi sa mi. Dzię ki licz nym po -
dró żom pi sa rza oraz wy obraź ni ukształ to wa nej
w ar ty stycz nej at mos fe rze do mu ro dzin ne go ze -
bra ne na kar tach Bez�pa�mię�ci�re la cje z roz ma itych
cza so prze strze ni cha rak te ry zu ją się au ten ty zmem
iści słym przy le ga niem do opi sy wa ne go miej sca 
i cza su.

Paweł Daniel
Zalewski
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Hi sto rie w zbio rze OFF na po zór dzie li wszyst ko – 
róż no rod ność miejsc, cza sów, te ma ty ki, spo so bów
nar ra cji, okre sów i punk tów na ku li ziem skiej, w któ -
rych po wsta wa ły. Łą czy je oso ba au to ra i to, że
uka zu ją lu dzi w róż ny spo sób na zna czo nych przez
los i przez to usta wio nych na po zy cji OFF w sto -
sun ku do świa ta, do spo łe czeń stwa. Na mar gi ne -
sie ży cia, ze pchnię ci na bocz ny tor. Za cho wu ją się
ir ra cjo nal nie, kom pul syw nie, wpa da ją w pu łap kę
wła snej chu ci, prze ży wa ją raz po raz swo je dzie -
cię ce trau my, tłam szą w so bie lęk przed śmier cią.
Na zna cze ni, prze trą ce ni, po krę ce ni, za tra ce ni, cze -
muś za prze da ni, nie peł ni, wy drą że ni, am pu to wa -
ni. Ta cy jak nie któ rzy z nas.

Paweł Daniel
Zalewski

Off
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Wy pra wa sa mu ra jów księ cia Shi ma zu, wład cy
Sat su my, prze ciw ko nie pod le głe mu kró le stwu
Riu kiu (dzi siej sza Oki na wa) w 1609 ro ku to je den
z naj bar dziej nie zwy kłych epi zo dów w hi sto rii Ja -
po nii, kul mi na cyj ny mo ment wie lo wie ko wej ry wa -
li za cji mię dzy ty mi dwie ma po tę ga mi. Shi ma zu,
po ko na ny pod Se ki ga ha rą w 1600 ro ku, za pla -
no wał zu chwa łą ope ra cję pod bo ju wysp Riu kiu
i poj ma nia tam tej sze go kró la w imie niu no we go
szo gu na. Ze braw szy wiel ką i no wo cze sną ar mię,
ksią żę naj pierw za jął wy spy le żą ce mię dzy Sat su -
mą a Oki na wą, a po tem do ko nał de san tu z mo -
rza, by opa no wać przy czó łek na zie mi wro ga.
Bły ska wicz ny marsz lą dem w po łą cze niu z po zo -
ro wa nym ata kiem na port Na ha za pew nił na -
past ni kom spek ta ku lar ne zwy cię stwo.

Stephen Turnbull

Król w rękach
samurajów.
Okinawa, 1609
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W kwiet niu 1862 ro ku ro ze grał się bo daj naj więk -
szy po ścig ko le jo wy w hi sto rii. Unio ni ści po sta no -
wi li ukraść na Po łu dniu po ciąg i do pro wa dzić go
jak naj szyb ciej do Chat ta no ogi  w Ten nes see, nisz -
cząc za so bą to ry ko le jo we, by od ciąć do sta wy
za opa trze nia dla kon fe de ra tów w Atlan cie. Nie
prze wi dzie li de ter mi na cji i za wzię to ści kon duk to -
ra Wil lia ma Ful le ra. Od kryw szy, że je go po ciąg
„Ge ne rał” skra dzio no, Ful ler roz po czął sza leń czy
po ścig...

Gordon L. Rottman

Wielki pościg za
lokomotywą. 
Rajd Andrewsa, 1862

Data wydania: 2011

Format: 175 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-34-3

Liczba stron: 64

Oprawa: miękka klejona



54 Akcje sił specjalnych

Nad ra nem 6 czerw ca 1944 ro ku gru pa ame ry -
kań skich ran ger sów z 2 Ba ta lio nu roz po czę ła jed -
ną z le gen dar nych ak cji spe cjal nych II woj ny świa -
to wej. Jej za da niem by ło wspiąć się na urwi ste
ska ły po wy żej pla ży Oma ha i opa no wać nie -
miec ką ar ty le rię nad brzeż ną na Po in te du Hoc.
Alianc kie do wódz two uzna ło, że tyl ko w ten spo -
sób moż na bę dzie uci szyć dzia ła nie przy ja cie la
przed roz po czę ciem głów ne go de san tu. Wy wiad
po sia dał jed nak błęd ne in for ma cje. Pod mor der -
czym ogniem Niemców rangersi sforsowali klif
i dotarli do ba te rii, gdzie od kry li, że dział już tam
nie ma. Zlo ka li zo wa li je z ogrom nym po świę ce -
niem i w po rę zdo ła li znisz czyć na sta no wi skach
ognio wych w zu peł nie in nym miej scu, zwró co ne
w stro nę pla ży Utah. 

Steven J. Zaloga

Rangersi prowadzą.
Pointe du Hoc,   
dzień „D”, 1944
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Ak cja izra el skich sił spe cjal nych w En teb be w Ugan -
dzie ucho dzi za jed ną z naj zu chwal szych ope ra cji
an ty ter ro ry stycz nych w hi sto rii. 27 czerw ca 1976 ro -
ku czte rech ter ro ry stów – dwóch z Lu do we go Fron -
tu Wy zwo le nia Pa le sty ny i dwóch z nie miec kiej gru -
py Ba ader -Me in hof – po rwa ło sa mo lot pa sa żer ski
i zmu si ło za ło gę do lą do wa nia w En teb be. Tam,
gdy do łą czy li do nich ko lej ni ter ro ry ści, uwol ni li kil -
ku za kład ni ków, a wszyst kich Ży dów i Izra el czy ków
uwię zi li w ter mi na lu na lot ni sku. Kie dy sta ło się ja -
sne, że po ry wa czy wspie ra Idi Amin (po li tyk i feld -
mar sza łek ugan dyj ski), izra el ski rząd roz po czął
przy go to wa nia do ak cji woj sko wej. De cy du ją cy był
ele ment za sko cze nia; nikt do tąd nie prze pro wa dził
uda nej ope ra cji na ta ką ska lę. 

Simon Dunstan

Błyskawica z Izraela.
Akcja w entebbe,
1976
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27 stycz nia 1945 ro ku 6 Ba ta lion ran ger sów i od -
dział roz po zna nia Szó stej Ar mii (Zwia dow cy Ala -
mo) roz po czę ły naj nie bez piecz niej szą i naj waż niej -
szą mi sję w swej hi sto rii, ma ją cą na ce lu uwol nie nie
pię ciu set ame ry kań skich, bry tyj skich i ho len der skich
jeń ców prze trzy my wa nych w obo zie w po bli żu Ca -
ba na tu anu. Re ali za cja śmia łe go pla nu wy ma ga -
ła prze zwy cię że nia licz nych nie do god no ści – 
w trud nym te re nie po ro śnię tym dżun glą ran ger si
mu sie li się prze mknąć 50 km po za li nie wie lo krot -
nie sil niej sze go nie przy ja cie la, wie dząc, że je śli zo -
sta ną od kry ci, w obo zie doj dzie do ma sa kry. Jed -
nak z po mo cą fi li piń skiej par ty zant ki zdo ła li w cią -
gu 15 mi nut uwol nić 513 więź niów i za bić 225
ja poń skich żoł nie rzy, tra cąc za le d wie dwóch lu dzi. 

 Gordon L. Rottman

Rajd na obóz
cabanatuan. 
Filipiny, 1945

Data wydania: 2010

Format: 175 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-32-7

Liczba stron: 64

Oprawa: miękka klejona

5 ma ja 1980 ro ku ca ły świat ob ser wo wał bra wu -
ro wą ak cję SAS w irań skiej am ba sa dzie w Lon dy -
nie. Ope ra cja, na zwa na po tem przez Mar ga ret
That cher „ge nial ną”, by ła wiel kim suk ce sem sił spe -
cjal nych: choć ter ro ry ści za bi li dwóch za kład ni ków,
uwol nio no 19 po zo sta łych. Po mi mo za in te re so wa -
nia me diów szcze gó ły tej ak cji są wciąż ma ło zna -
ne, a toż sa mo ści jej uczest ni ków do dziś nie ujaw -
nio no. Ko lej na pu bli ka cja z no wej se rii Wy daw nic -
twa Astra ana li zu je dro bia zgo wo te wy da rze nia,
nie wy łą cza jąc tła po li tycz ne go i kon tro wer syj nej
de cy zji bry tyj skiej pa ni pre mier o prze ka za niu woj -
sku kon tro li nad lon dyń ski mi uli ca mi. 

Gregory Fremont-
Barnes

Odważny zwycięża.
sAs i okupacja
irańskiej ambasady,
1980 

Data wydania: 2011
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Spe cja li stycz ne ak cje prze pro wa dzo ne przez nie wiel kie od dzia ły, si ły spe cjal ne i gru py an ty ter ro ry -
stycz ne mo gą, wbrew wszel kiej lo gi ce, być zdu mie wa ją co uda ne. Nie wiel ka licz ba żoł nie rzy na wet
w eks tre mal nych wa run kach, dzię ki do sko na łej tak ty ce, mo że od nieść zwy cię stwo, któ re prze są dzi
o lo sach woj ny. Okrą że ni wro go wie, po zba wie ni szan sy uciecz ki, sta ją w ob li czu cał ko wi te go nie po -
wo dze nia.

Se ria Ak cje to pró ba spoj rze nia na obie stro ny tych pa sjo nu ją cych hi sto rii. To wy jąt ko we po dej ście,
z za pre zen to wa niem tła hi sto rycz ne go, stra te gii de san to wej, a tak że koń co wej oce ny uwzględ nia -
ją cej po peł nio ne błę dy, któ re po zwo lą czy tel ni ko wi na wni kli wą ana li zę każ dej czę ści pre zen to wa -
nej pu bli ka cji.

Cen nym do peł nie niem jest do sko na ła sza ta gra ficz na, ma py i wie le ma te ria łów fo to gra ficz nych.
Se ria z epic kim za an ga żo wa niem ujaw nia nie wia ry god ne opo wie ści o bo ha ter stwie i mi li tar nych
zdol no ściach, śmia łych czy nach, obiek tyw nie przed sta wia jąc suk ce sy i nie po wo dze nia lu dzi bio rą -
cych udział w ak cji.
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Wy�spa�stra�chu w przej mu ją cy spo sób przed sta -
wia zma ga nia o wy spę Iwo Ji ma, pod czas któ -
rych ame ry kań ska pie cho ta mor ska i ar mia ja -
poń ska sta nę ły na prze ciw sie bie na ja ło wej wul -
ka nicz nej wy sep ce. To opo wieść o bo ha te rach,
któ rzy wy ka za li się nie praw do po dob ną od wa gą
pod czas walk, tak jak od zna czo ny Me da lem Ho -
no ru Geo r ge Wah len, któ ry mi mo od nie sio nych
ran przez pięć dłu gich dni i no cy opie ko wał się
ran ny mi współ to wa rzy sza mi.

Autor: Lary Hama,
autor ilustracji:
Anthony Williams

Wyspa strachu.
Bitwa o Iwo Jimę

Data wydania: 2009

Format: 165 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-19-X

Liczba stron: 48

Oprawa: miękka klejona

Ko�niec�im�pe�rium to hi sto ria dra ma tycz nej wal ki
o wy spy Mi dway, pod czas któ rej ar mia Sta nów
Zjed no czo nych po ko na ła nie zwy cię żo ną do tąd
flo tę wo jen ną Ce sar stwa Ja po nii, kła dąc kres jej
do mi na cji na Pa cy fi ku. Po zwo li przy bli żyć Czy tel -
ni ko wi po sta ci od waż nych pi lo tów i ma ry na rzy,
któ rzy wal czy li z sa mo lo tów, okrę tów i ło dzi pod -
wod nych, aby za dać cios ar mii nie przy ja cie la
i przy bli żyć na dej ście po ko ju.

Autor: Steve White,
autor ilustracji:
Richard Elson

Koniec imperium.
Bitwa o Midway

Data wydania: 2009

Format: 165 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-18-1
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Oprawa: miękka klejona
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Dzień�hań�by to hi sto ria be stial skie go ata ku ar mii
ja poń skiej na ba zę ma ry nar ki wo jen nej USA w Pe -
arl Har bor, któ ry wcią gnął Sta ny Zjed no czo ne
do udzia łu w II woj nie świa to wej i omal nie znisz -
czył ame ry kań skiej flo ty wo jen nej. To za ra zem hi -
sto ria bo ha te rów -żoł nie rzy uwi kła nych w dra ma -
tycz ne wy da rze nia, a wśród nich Do rie go Mil le ra,
ste war da z „West Vir gi nii” i mi strza flo ty w bok sie,
któ ry wal czył o swój okręt i ko le gów z za ło gi, gdy
wo kół sza la ła za gła da.

Autor: Steve White,
autor ilustracji:
Jerrold Spahn

Dzień hańby. 
Atak na Pearl Harbor

Data wydania: 2008

Format: 165 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-17-3
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Oprawa: miękka klejona

Ostat�nia�za�gryw�ka�Hi�tle�ra to hi sto ria ofen sy wy
wAr de nach, ostat nie go de spe rac kie go ata ku nie -
miec kiej ar mii na si ły alian tów. Bi twy, któ re ro ze -
gra ły się w sku tych mro zem i za śnie żo nych la sach,
po zwo lą po znać nie zwy kłych bo ha te rów tam tych
dni, ta kich jak ka pi tan Lee Ber wick, któ ry bez bro -
ni i amu ni cji wziął do nie wo li 102 nie miec kich żoł -
nie rzy, od zna cza jąc się nie by wa łą od wa gą
i ogrom ną prze bie gło ścią.

Autor: Bill Cain,
autor ilustracji:
Dheeraj Verma

Ostatnia zagrywka
Hitlera. 
Bitwa o Ardeny

Data wydania: 2008

Format: 165 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-15-7

Liczba stron: 48

Oprawa: miękka klejona
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Do ostat�niej�krwi to hi sto ria, któ ra po zwo li po znać
lo sy ame ry kań skich żoł nie rzy, ma ry na rzy i lot ni -
ków w bi twie o Gu adal ca nal, któ rzy oba li li mit nie -
zwy cię żo nej ar mii ja poń skiej, sta jąc na po cząt ku
dłu giej dro gi do zwy cię stwa w II woj nie świa to wej.
To dzie je ta kich bo ha te rów jak Joe Foss, ame ry -
kań ski „as asów”, któ ry otrzy mał Me dal Ho no ru
za in spi ru ją ce do wódz two w po je dyn kach na nie -
bie nad Pa cy fi kiem.

Autor: Lary Hama,
autor ilustracji:
Anthony Williams

Do ostatniej krwi.
Bitwa o Guadalcanal

Data wydania: 2009

Format: 165 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-20-3

Liczba stron: 48

Oprawa: miękka klejona

Punkt�zwrot�ny�to dzie je alianc kich od dzia łów bio -
rą cych udział w naj więk szej mor skiej in wa zji mi li -
tar nej w hi sto rii, pod czas któ rej po nad 150 tys. żoł -
nie rzy sił sprzy mie rzo nych wy lą do wa ło na pla żach
Nor man dii z mi sją wy zwo le nia oku po wa nej przez
na zi stów Eu ro py i oba le nia zbrod ni cze go re żi mu
Hi tle ra. To hi sto ria po rucz ni ka W.G. Her ber ta i je -
go od waż nych żoł nie rzy, któ rzy ry zy ko wa li ży cie,
aby znisz czyć nie miec ką twier dzę w Ber niéres i za -
bez pie czyć waż ny przy czó łek na pla ży Ju no.

Autor: Doug
Murray, autor
ilustracji: Anthony
Williams

Punkt zwrotny.
lądowanie 
w Normandii

Data wydania: 2008

Format: 165 x 240 mm

ISBN: 978-83-89981-16-5

Liczba stron: 48

Oprawa: miękka klejona
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Pre zen to wa nym wy da rze niom na da ją rytm peł ne emo cji prze ży cia żoł nie rzy, mor der cze wal ki, bo -
ha ter skie czy ny i wo la zwy cię stwa, któ re spra wia ją, że każ da pu bli ka cja to praw dzi wa, bo ga ta w do -
zna nia wy pra wa na po le bi twy – zna ko mi ta lek cja hi sto rii za rów no dla młod szych, jak i star szych 
czy tel ni ków.

Komiksy
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Ca łość uzu peł nio no hi sto rycz nym wstę pem i za koń cze niem, przed sta wia ją cym przy czy ny i kon se -
kwen cje wo jen nych zma gań, ko lo ro wą ma pą oraz mi ni słow nicz kiem, któ ry w przy stęp ny spo sób po -
zwa la wzbo ga cić wie dzę do dat ko wy mi in for ma cja mi.

Komiksy
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