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to hi sto ria pew nej woj ny. Woj ny na zwa nej „stu let nią”, choć 
kon flikt ten – cią gną cy się przez pięć czy sześć po ko leń – był 
wła ści wie ostat nim ak tem trzech set let niej woj ny roz po czę tej 

w cza sach pięk nej księż nej Alie no r1. Woj ny, co do któ rej moż na za dać 
so bie py ta nie, czy na praw dę trwa ła sto lat, czy też w cią gu te go wie ku 
to czy ło się po pro stu kil ka kon flik tów, róż nią cych się za rów no cha rak -
te rem, jak i za się giem. Dla ba da cza, któ ry zaj mu je się da nym okre sem 
w dzie jach i pra gnie skon cen tro wać się na ana li zie nie ty le kwe stii po -
li tycz nych, ile głę bo kich prze mian spo łecz nych, woj na sta no wi tyl ko 
je den z licz nych czyn ni ków spraw czych za ła ma nia go spo dar cze go i jed -
no cze śnie po ja wie nia się zu peł nie no wej ja ko ści po li tycz nej. Czy z per -
spek ty wy krót ko trwa łe go ludz kie go ży cia woj na mo że być po strze ga -
na ina czej niż ja ko ciąg re gu lar nych bi tew, rów nie rzad kich, co do pro -
wa dza ją cych do jed no znacz nych roz strzy gnięć? 

Czas hi sto ry ka to jed no cze śnie mo ment na stę po wa nia sa mych wy -
da rzeń i chwi la, w któ rej ba dacz ten ana li zu je i opi su je te wy da rze nia. 

1 Alie nor (Ele ono ra) by ła pa nu ją cą na prze ło mie XII i XIII wie ku księż ną Akwi ta nii. 
Dzię ki jej mał żeń stwu z księ ciem An de ga we nii Hen ry kiem (póź niej szym kró lem an -
giel skim Hen ry kiem II) Plan ta ge ne ci zy ska li roz le głe po sia dło ści na za cho dzie Fran -
cji. Ich ry wa li za cja z Ka pe tyn ga mi do pro wa dzi ła do woj ny stu let niej. (Wszyst kie przy -
pi sy po cho dzą od tłu ma cza).  



A prze cież woj na, bę dą ca w dłuż szej per spek ty wie kon se kwen cją tłu -
mio nych głę bo kich na pięć i prze ja wem wie lo wie ko wych pro ce sów, 
w krót szym ho ry zon cie cza so wym jest tyl ko jed nym z czyn ni ków – nie -
kie dy de cy du ją cym – prze rwa nia cią gło ści pro ce su dzie jo we go. Hi sto -
ryk, któ ry nie chce do ko ny wać po wierz chow nej ana li zy mi nio nych cza -
sów, po wi nien kie ro wać swo ją uwa gę na czło wie ka, je go na dzie je i po -
raż ki, ra do ści i cier pie nia. 

Ufor ty fi ko wa nie okre ślo ne go mia sta lub zrów na nie z zie mią ja kiejś 
osa dy mo gą sta no wić ele ment dość ogra ni czo nej per spek ty wy – punk -
tu wi dze nia osób bio rą cych udział w tych wy da rze niach. Znisz cze nie 
zbio rów czy zdzie siąt ko wa nie ar mii jest być mo że dzie łem chwi li, lecz 
po utra cie zbio rów lu dzie nie re zy gnu ją z za sie wów, z ko lei sta cjo nu ją -
ca bez czyn nie ar mia kosz tu je kraj rów nie du żo, co woj sko, któ re da się 
roz bić w puch. Dłuż sza per spek ty wa cza so wa – nie za stą pio na, kie dy hi -
sto ryk ba da głę bo kie prze mia ny – w ni kłym stop niu od da je prze ży cia 
i od czu cia po szcze gól nych jed no stek czy spo łecz no ści. Dwa la ta nie do -
stat ku i rok ob fi to ści bi lan su ją się pod wzglę dem eko no micz nym je dy -
nie na wy kre sach ja ko śred nie sta ty stycz ne. W rze czy wi sto ści za ty mi 
war to ścia mi kry ją się śmierć i zglisz cza, spe ku la cje i bez ro bo cie. Za da -
niem hi sto ry ka jest zna le zie nie spo so bu na pro wa dze nie ana li zy z dwóch 
per spek tyw: pro ce su dzie jo we go i ży cia co dzien ne go lu dzi. 

Woj na – ja ko wy raz pro ce su dzie jo we go, a tak że zja wi sko sa mo w so -
bie – sta je się klu czo wym czyn ni kiem prze mian hi sto rycz nych, kie dy 
szlach cic czy du chow ny, miesz cza nin czy chłop za czy na ją my śleć i dzia -
łać pod jej dyk tan do. To, czy re al nie się ona od by ła, czy sta no wi ła je dy -
nie po ten cjal ne za gro że nie, ni cze go nie zmie nia. Woj na czę ściej to czy 
się w umy słach niż w rze czy wi sto ści przed sta wio nej na ma pach. Wo -
jen na psy cho za – có ra pa mię ci zro dzo na z daw nych klęsk i opo wie ści 
kom ba tan tów – jest wy two rem krą żą cych po gło sek, bez ro zum ne go 
stra chu i zbio ro we go na pię cia. Czy wio ska, w któ rej ni gdy nie po ja wił 
się ża den żoł nierz, unik nę ła woj ny, je śli drża ło przed nią pięć po ko leń 
miesz kań ców, re zy gnu jąc z jej po wo du z in we sty cji bu dow la nych i ulep -
szeń tech no lo gicz nych? Cza sa mi wy star cza ła zwy kła plot ka, aby wy -
lud nić oko li ce. A pod świa do ma oba wa przed na jaz dem do ko ny wa ła 
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wię cej spu sto szeń, niż wy no si ły rze czy wi ste stra ty po nie sio ne na od -
cin ku jed nej mi li2. 

Ca łe stu le cie wo jen by ło czymś wię cej niż zwy kłym za wi ro wa niem 
dzie jo wym – ne go wa nie te go by ło by rów no znacz ne z od rzu ce niem 
wpły wu tych wy da rzeń na stan in dy wi du al nej i zbio ro wej świa do mo -
ści oraz na ewo lu cję form ży cia spo łecz ne go. Wpły nę ło ono w rów nym 
stop niu na sztu kę ko cha nia i sztu kę umie ra nia, jak i na prze bieg szla -
ków han dlo wych czy mi gra cje lud no ści wiej skiej. 

Woj na stu let nia by ła roz cią gnię tym w cza sie zde rze niem dwóch po -
tęg, a w kon flik cie tym uczest ni czy li wszy scy pod da ni, nie za leż nie od zaj -
mo wa nej po zy cji spo łecz nej: za rów no eli ta, jak i plebs. W tym okre sie 
za zę bia ły się ko lej ne kon flik ty. Woj na flan dryj ska prze ro dzi ła się w woj -
nę bre toń ską, a po na jaz dach na Nor man dię przy stą pio no do bi twy 
o Ga sko nię. Po kon flik cie suk ce syj nym na stą pi ła kon fron ta cja na ro dów, 
a woj na feu dal na prze ro dzi ła się w woj nę mo nar chicz ną. Po eta pie, 
w któ rym prze wa ża li łucz ni cy, na de szła fa za, w któ rej do mi no wa li ka -
no nie rzy. Mi mo to mie li śmy do czy nie nia wciąż z tym sa mym kon flik -
tem, któ ry w cią gu stu le cia zmie niał ob li cze, wpły wa jąc nie kie dy na układ 
sił za an ga żo wa nych stron. 

Współ gra nie, współ od dzia ły wa nie, współ za leż ność – oto praw dzi -
wy wa chlarz sub tel nych po wią zań. Na kry zys po li tycz ny mo nar chii Wa -
le zju szów, przez dłu gi czas nie pew nie trzy ma ją cych się tro nu, któ ry 
jak że czę sto chwiał się w po sa dach, na kła dał się we wnętrz ny kry zys ry -
cer stwa fran cu skie go, zwią za ny z nie przy sto so wa niem za rów no po li -
tycz no -eko no micz nym, jak i woj sko wym. Głę bo kie przy czy ny zmian, 
ta kie jak re ce sja de mo gra ficz na oraz jej wpływ na go spo dar kę rol ną 
i pła ce, łą czy ły się i prze pla ta ły z wie lo ma gwał tow ny mi, lecz po wierz -
chow nymi pro ce sa mi od ry wa nia się od wła sne go śro do wi ska bę dą cy -
mi kon se kwen cją woj ny. Wo jen ne stra ty i znisz cze nia wy ka zu ją jed -
nak mniej sze dłu go fa lo we kon se kwen cje niż po wol ne na ru sza nie struk -
tur ro dzin nych, pro duk cyj nych i fi nan so wych. W ludz kiej eg zy sten cji 
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da dy stan so wi ok. 4,5 km.



po głę bia ją one ten pro ces prze mian lub na da ją mu kie ru nek, uwi dacz -
nia ją go al bo do te go stop nia go prze sła nia ją, że sta je się nie zau wa żal -
ny. Nie jest pew ne, czy na gły wzrost płac, któ ry na stą pił tuż po czar nej 
śmier ci, po zwo lił współ cze snym uzmy sło wić so bie, że do tych czas ży li 
w stu le ciu go spo dar czej sta gna cji. 

W tym sa mym cza sie roz gry wa ły się – za rów no w tu mul cie burz li -
wych zgro ma dzeń, jak i w skry to ści serc – dwa dra ma ty: su mie ń re li gij -
nych, wy ni ka ją cy z roz ła mu w Ko ście le cza su wiel kiej schi zmy, i su mień 
po li tycz nych, zwią za ny z roz dar ciem Fran cji, któ re by ło w rów nym stop -
niu skut kiem ry wa li za cji ksią żąt, co klę ski. Oba wpi sa ły się ja ko zwy kłe 
epi zo dy w dłu gi pro ces na ro dzin i sa mo okre śle nia się gal li ka ni zmu3, 
a tak że kon fron ta cji praw ko ro ny z pra wa mi ksią żąt kró lew skiej krwi. 
Trze ba by ło ca łe go po ko le nia, aby sto pi ły się w jed no. 

Pa trząc na te po wsta ją ce i roz pa da ją ce się gru py, moż na po ku sić się 
o po trak to wa nie tych wszyst kich prze ja wów so li dar no ści po li tycz nej 
w ka te go riach so ju szy. Nie za leż nie jed nak od te go, czy so ju sze te za wią -
zy wa ły się, czy prze ciw sta wia ły się so bie, moż na wy raź nie roz róż nić 
przy kła dy so li dar no ści kon trak to wej, któ re by ły opar te na wię zach wa -
sal no ści i od wo ły wa ły się do przy na leż no ści na ro do wej. Od no si się to 
też do efe me rycz nych prze ja wów wier no ści, o wie le bar dziej oso bi stych, 
lecz w nie mniej szym stop niu – przy naj mniej w za ło że niu – kon trak to -
wych, któ re wzbu dza ły za in te re so wa nie ksią żąt i by ły za bar wio ne na -
cjo na li zmem. Gdy tyl ko kon fron ta cja prze ra dza ła się w woj nę, po ja wiał 
się trze ci czyn nik: pro fe sja żoł nier ska. Po py cha ła ona za wo dow ców 
do wal ki w imie niu tych, któ rzy im pła ci li, lub prze ciw ko tym, któ rzy za -
le ga li im z żoł dem. Do pro wa dza ło to do na ru sze nia, choć nie do ze rwa -
nia, daw nych ukła dów wier no ści i no wych wię zów za leż no ści. 

Do cho dzi ły do te go wię zy so li dar no ści i kon flik ty in te re sów zwią za -
ne z po kre wień stwem. Ro dzin ne po wią za nia – dzie dzi czo ne po przod -
kach so ju sze lub no wo za war te ukła dy – by ły jed no cze śnie wy znacz ni -
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3 Gal li ka nizm – idea po li tycz ne go unie za leż nie nia Fran cji i Ko ścio ła fran cu skie go 
od wpły wów pa pie skich, zde fi nio wa na w pa ry skich krę gach in te lek tu al nych i praw ni -
czych w XIII wie ku. 



kiem i staw ką re la cji spo łecz nych, za rów no ksią żąt, jak i zwy kłych lu dzi. 
Za miesz czo ne w tej książ ce uprosz czo ne drze wa ge ne alo gicz ne w for -
mie ta blic pod kre śla ją sy tu acje, w któ rych to wła śnie po kre wień stwo 
sta je się jed ną z sił na pę do wych hi sto rii. 

W tym wiel kim ty glu, w któ rym mie sza li się lu dzi i idee, od bi ciem 
zbio ro wej świa do mo ści by ły li te ra tu ra i sztu ka. Za na tchnie niem pi sa -
rza czy ar ty sty przez ca ły czas sta ły je go na dzie je i lę ki, po dziw i nie na -
wiść, prze ży cia i wy obra że nia. 

Za da niem tej książ ki nie jest uka za nie peł nych dzie jów epo ki, któ ra 
przy pa da na prze łom dwóch wie ków i roz po czy na się w mo men cie, kie -
dy Jo invil le osią ga już wiek star czy, a koń czy się, gdy Com my nes do pie -
ro za czy na in te re so wać się świa tem. Gdy by nie by ło woj ny stu let niej, 
ni gdy nie po wsta ło by wie le wy bit nych dzieł li te rac kich czy ar ty stycz -
nych te go cza su, od no szą cych się do niej bez po śred nio lub po śred nio. 
Moż na by są dzić, że po ja wi ły się we wła ści wym cza sie i miej scu. Ni niej -
sza hi sto ria tej woj ny nie jest jed nak an to lo gią dzie jów śre dnio wiecz nej 
Fran cji. Ta kie an to lo gie opie ra ją się na su biek tyw nym wy bo rze au to ra. 
Nie od naj dzie my tu opi sów ostro łu ków z okre su go ty ku pło mie ni ste go 
czy fałd szat na rzeź bach Clau sa Slu te ra. Nie znaj dzie my w książ ce rów -
nież re la cji z dys put ko ściel nych do ty czą cych sto sun ków mię dzy so bo -
rem a Sto li cą Apo stol ską. Zo ba czy my za to ta niec śmier ci bę dą cy po -
kło siem woj ny i dżu my. Usły szy my dra ma tycz ną de ba tę do ty czą cą obe -
dien cji wo bec awi nioń skie go pa pie ża, dzie lą cą po li tycz nie Fran cję 
wzdłuż pęk nięć, któ re roz cho dzi ły się rów nież na in ne dzie dzi ny ży cia 
z tej pro stej przy czy ny, że ci sa mi lu dzie an ga żo wa li się w wal kę na róż -
nych po lach. 

Po dob nie jak hi sto ria woj ny nie jest je dy nie opi sem walk, tak rów -
nież dzie je kry zy su na ro do we go nie ogra ni cza ją się do wstrzą sów w sto -
li cy. Czy tel nik mógł by ża ło wać, że tak czę sto tra fia nad brze gi Se kwa -
ny, mię dzy pa łac Sa int -Paul a sie dzi bę kró lew ską na wy spie Cité, czy 
na place de Grève – za rów no miej sce zgro ma dzeń, jak i ośro dek han -
dlu. Prze cież aż dzie więć dzie siąt pro cent po pu la cji Fran cu zów za miesz -
ku ją cych mia sta i wsie, któ rych na zwy na wet nie zo sta ły w tej książ ce 
wy mie nio ne, tak że wal czy ło i cier pia ło w tej woj nie. 
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Wo la hi sto ry ka, na wet je śli sta rał by się on roz sze rzyć swój ho ry zont 
i uni kać pa ry skie go spoj rze nia na hi sto rię ca łe go kra ju, nie zdo ła zmie -
nić re aliów śre dnio wiecz nej Fran cji. Pa ryż li czył w za leż no ści od epo ki 
od stu do dwu stu ty się cy miesz kań ców, pod czas gdy naj więk sze mia sta 
fran cu skiej pro win cji mia ły za le d wie od dwu dzie stu do czter dzie stu ty -
się cy lud no ści. Je dy nie pa ry ża nie stwo rzy li pod czas Sta nów Ge ne ral -
nych gru pę na ci sku zdol ną do prze kształ ce nia się w czwar ty stan. Tyl -
ko oni oku po wa li jed no cze śnie mów ni cę i uli cę. To wła śnie w Pa ry żu 
wa ży ły się w cza sach Étien ne’a Mar ce la czy bun tu ka bo szje nó w4 lo sy po -
ko ju i ca łej mo nar chii. 

Ni niej sze spoj rze nie na hi sto rię opie ra się za tem na cią głym ob ser -
wo wa niu sto li cy, a roz wi ja jąc tę te zę – na za ło że niu, że Pa ryż funk cjo -
nu je je dy nie dzię ki pro win cji, lecz rów nież pro win cja do strze ga, jak de -
cy zje w spra wach dla niej istot nych za pa da ją w Pa ry żu. Praw dą jest, że 
czę sto z udzia łem pa ry żan świe żej da ty. Sto li ca jest sce ne rią, ak to ra mi 
w tej sztu ce są jed nak miesz kań cy ca łej Fran cji. Pa ryż to Étien ne Mar -
cel i je go na stęp cy po cho dzą cy z wpły wo we go pa ry skie go miesz czań -
stwa, ale tak że Jo uve nel, Cau chon, Ger son i wie lu in nych, dla któ rych 
sto li ca jest waż nym eta pem na dro dze do awan su. Po za tym któż mo -
że stwier dzić, czy pa ry ża nin Bed ford i je go żo na An na Bur gundz ka są 
An gli ka mi, czy Fran cu za mi? 

Dzie ja mi te go stu le cia wo jen rzą dzi chro no lo gia. Lo gi ka hi sto rii opie -
ra się – bar dziej niż w in nych cza sach – na na stęp stwie zda rzeń. Prze -
gra na zu peł nie na tu ral nie po cią ga za so bą kon se kwen cje, tak jak ne go -
cjo wa nie wa run ków po ko ju po prze dza za war cie ro zej mu i pod pi sa nie 
trak ta tu. Kry zys zbo żo wy wią zał się w rów nym stop niu z póź niej szą epi -
de mią dżu my, jak i z bę dą cą jej kon se kwen cją ża ke rią, w dal szej ko lej no -
ści z re ak cją pa ry skich no ta bli i z utra tą za ufa nia wy ni ka ją cą ze zwro tu 
w po li ty ce kró la Na war ry. Z punk tu wi dze nia dia chro nicz nej hi sto rii ży -
cia wsi kry zys ten prze ło żył się na wiecz ną sta gna cję cen zbóż czy dłu -
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czy ka mi”.



go trwa łe zja wi sko wiej skiej mi gra cji. Nie po win no więc dzi wić przy ję -
cie za sa dy chro no lo gicz ne go na stęp stwa wy da rzeń. Ana li zie pod da no 
rów nież spo sób po strze ga nia cza su przez czło wie ka i je go zło żo ność 
w per spek ty wie śred nio okre so wej. Dla ów cze snych lu dzi wszyst ko ma 
bo wiem zna cze nie: po dział chrze ści jań stwa mię dzy dwóch pa pie ży, re -
for ma Ko ścio ła i re ak cje na świec ką po tę gę Awi nio nu, re for ma kró le stwa 
i wie ści o mar no traw stwach fi nan so wych, wro gość wo bec księ cia Lu -
dwi ka Or le ań skie go i po li ty ka stron nic twa bur gundz kie go, kom pro mis 
z wi chrzy cie la mi ka bo szjeń ski mi i koń co wa zmo wa z An gli ka mi. Wszyst -
ko to two rzy w oczach lu dzi łań cuch po li tycz nych po wią zań i sko ja rzeń. 

Wszy scy ak to rzy tej hi sto rii – za rów no zna ni, jak i kry ją cy się w cie -
niu – mie li do czy nie nia z ty mi sa my mi mo ty wa cja mi i za cho wa nia mi, 
bę dąc po nad to w spo sób świa do my lub nie świa do my uczest ni ka mi tych 
sa mych wy da rzeń. Szla chet nie uro dzo ny pan, któ ry za sia dał w Try bu -
na le Mi ło ści usta no wio nym w ce lu roz są dze nia ad mi ra to rów i kry ty -
ków Po wie ści o ró ży, nie spo dzie wa nie skry ty ko wa nej przez Chri sti ne 
de Pi san, wiel ce by się zdzi wił, gdy by się do wie dział, że spra wa mia ła 
zwią zek z wło ski mi am bi cja mi bra ta Ka ro la VI, a na wet z re for ma tor -
ski mi na stęp stwa mi dzia łań fran cisz ka nów prze ciw ko świec kim splen -
do rom no we go Ba bi lo nu. Co nie zmie nia fak tu, że tak by ło. 

Ce lem hi sto rii nie jest fe ro wa nie wy ro ków, lecz zro zu mie nie wy bo -
rów lu dzi. Aby jed nak w peł ni zro zu mieć jed nost ki i zbio ro wo ści ludz -
kie, ich świat wy obra żeń, czy tel nik mu siał by zre wi do wać nie któ re opi -
nie zna ne z hi sto rii lub hi sto rio gra fii. Na ta kie osą dy war to spoj rzeć 
przez pry zmat cza su i miej sca, umie ścić po za ana chro nicz ny mi od nie -
sie nia mi mo ral ny mi lub po li tycz ny mi. 

Czym za tem jest ta woj na? Nie jest tym sa mym zja wi skiem w Bor -
de aux i Pa ry żu, w Béziers i Ver neu il, w Har fleur i Domrémy. A kim są 
An gli cy? Róż nie ich po strze ga ją Geof froy d’Har co urt w 1350 ro ku, „Ar -
cy ka płan” Ar naud de Ce rvo le w 1360 ro ku, Cau chon w 1420 ro ku czy 
Ni co las Ro lin w 1435 ro ku. Wy obra że nie, ja kie ma o nich ku piec z Bor -
de aux, jest in ne niż to chło pa z Nor man dii. 

Opi nie o bo ha te rach wy da rzeń są rów nież bar dziej nie jed no znacz -
ne, niż mo gło by się po cząt ko wo wy da wać. Zwłasz cza je śli zo sta ły już 
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w mniej szym czy więk szym stop niu zdo mi no wa ne przez po wszech ne 
mnie ma nie. Cóż moż na po my śleć o Ka ro lu Złym, nie za do wo lo nym ze 
swo je go szam pań skie go dzie dzic twa, o Étien nie Mar ce lu, zdra dzo nym 
przez wła snych lu dzi, czy Ber tran dzie du Gu esc lin, jak że czę sto tra fia ją -
cym do nie wo li? Na le ża ło by spoj rzeć pod in nym ką tem na po sta ci na po -
zór tak jednowymiarowe, jak Har co urt czy Jo an na d’Arc, czy na lu dzi o tak 
po gma twa nych lo sach, jak Cau chon czy Ri che mont. Po za tym – czyż wi -
dzi my Jo an nę w tym sa mym świe tle w ob li czu bez czyn no ści del fi na Ka -
ro la, re ali zmu po li tycz ne go kró lo wej Jo lan ty czy wy szu ka ne go okru cień -
stwa du chow nych, scep ty cy zmu do wód ców i en tu zja zmu żoł nie rzy? 

Głów nym bo ha te rem tej książ ki jest jed nak ktoś, ko go próż no szu -
kać w in dek sie osób. To bez i mien ny dwu dzie sto -, mo że trzy dzie sto let -
ni czło wiek, ty le bo wiem śred nio ży li lu dzie mię dzy po cząt kiem XIV  
a po ło wą XV wie ku, któ rym uda ło się prze trwać okres dzie ciń stwa. Wal -
czył, je śli miał na ty le od wa gi. Bun to wał się, je śli za le ża ło mu na tym, że -
by coś zmie nić. Zmie niał po glą dy, na wet nie bar dzo wie dząc, dla cze go. 
Na woj nie lub w cza sie ro zej mu za ra biał na ży cie al bo wszyst ko tra cił. 
Bu rzył się. 

Tkacz z Gan da wy idą cy za Ar te vel dem czy opraw ca z Wiel kiej Rzeź -
ni po dą ża ją cy za Ca bo che’em, wście kły chłop przy łą cza ją cy się do Wiel -
kie go Ferré czy żoł nierz szu ka ją cy za trud nie nia u bo ku Vil lan dran da, 
próż niak, któ re mu wy star cza ło wi no pły ną ce stru mie nia mi w świą tecz -
ne dni, czy cie kaw ski pra gną cy zo ba czyć wi siel ca – wszy scy by li uczest -
ni ka mi woj ny stu let niej w rów nym stop niu, co ksią żę Fi lip (ten od: „Oj -
cze, uwa żaj cie…”), i nie mal że w tej sa mej mie rze co za wo do wy żoł nierz 
La Hi re. Każ dy z nich nie wie le tak na praw dę do ko nał w tej woj nie, choć 
wie le o niej mó wił. Nie za wsze ją rów nież ro zu miał. My zaś po sta ra my 
się te raz zro zu mieć je go. 

 
Pa ryż, 15 ma ja 1980 ro ku
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Ka pe tyn go wie i Plan ta ge ne ci 
Ter min „woj na stu let nia” nie ozna cza stu le cia kon flik tu roz po czę te go 
za ży cia Edwar da III i je go naj star sze go sy na, zwa ne go Czar nym Księ -
ciem. Od no si się do trze cie go i ostat nie go wie ku woj ny, któ ra roz go rza -
ła w okre sie pierw szych kru cjat, za cza sów pięk nej księż nicz ki Alie nor, 
któ rą spa dek po oj cu uczy nił księż ną Akwi ta nii. Alie nor by ła pięk na, in -
te li gent na i ener gicz na. Po li tycz ne mał żeń stwo spra wi ło, że sta ła się kró -
lo wą Fran cji, po boż ny król Lu dwik VII był jed nak nie zwy kle nud nym 
czło wie kiem, a Alie nor mia ła ta lent uwo dzi ciel ski. 

Był 1152 rok. Już wte dy, w trak cie dru giej kru cja ty, Lu dwik VII stał 
się obiek tem drwin – je go żo na za ko cha ła się w swo im stry ju Raj mun -
dzie z Po itiers, o czym wie dział ca ły dwór. Po po wro cie z Zie mi Świę tej 
Alie nor rzu ci ła się z ko lei w ob ję cia mło de go i ele ganc kie go Hen ry ka 
Plan ta ge ne ta, hra bie go An de ga we nii i księ cia Nor man dii. 

Gdy by mo nar cha z ro du Ka pe tyn gów po go dził się z ta kim ośmie sze -
niem, stra cił by wszel ką po wa gę po li tycz ną we Fran cji, gdzie au to ry tet 
kró la był wciąż bar dzo kru chy. Po za tym Alie nor nie da ła mu jesz cze sy -
na. Bez tru du zna le zio no więc kil ku bi sku pów i gru pę wier nych ba ro -
nów skłon nych po twier dzić, że król i kró lo wa by li ku zy na mi. Mał żeń -
stwo za war te pięt na ście lat wcze śniej unie waż nio no. God ność kró la zo -
sta ła ura to wa na. 
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Dwa la ta póź niej Hen ryk Plan ta ge net prze jął ko ro nę an giel ską. Tym 
sa mym król Fran cji miał w nim od tąd wa sa la z ty tu łem kró lew skim, a an -
giel ska ko ro na do da wa ła splen do ru księ ciu Nor man dii, któ ry – przez 
swo ją żo nę – wła dał tak że księ stwem Akwi ta nii. 

Fi lip Au gust po trze bo wał trzy dzie stu lat, że by zła mać po tę gę ry wa la. 
W 1204 ro ku zdo był Châte au Ga il lar d1, w 1214 ro ku po ko nał pod Bo uvi -
nes ko ali cję wspie ra ną przez ce sa rza nie miec kie go i w tym sa mym ro ku 
roz bił akwi tań ską ar mię Plan ta ge ne tów. Bę dąc pa nem Nor man dii, An -
de ga we nii i Po itou, Ka pe tyng stał się wresz cie naj po tęż niej szym feu da -
łem kró le stwa. 

Chcąc ucho dzić za wspa nia ło myśl ne go zwy cięz cę, Lu dwik Świę ty 
zre zy gno wał z wy rzu ce nia An gli ków po za gra ni ce Fran cji. Plan ta ge net 
nie był – ści śle rzecz bio rąc – An gli kiem, a pe łen skru pu łów król Lu -
dwik Świę ty nie ośmie lił się po zba wić Hen ry ka III Gu jen ny, któ ra by ła 
dzie dzic twem je go bab ki Alie nor. W 1286 ro ku ure gu lo wa no trak ta tem 
ostat nie spo ry do ty czą ce Qu er cy i Sa in ton ge. Moż na by ło są dzić, że stu -
pięć dzie się cio let nia woj na do bie ga ła koń ca. 

An giel ski król jesz cze dłu go prze by wał we Fran cji, wy ko rzy stu jąc 
bez ce lo we woj ny Fi li pa Pięk ne go, któ ry był zbyt za ję ty in ny mi spra wa -
mi, by po zwo lić so bie na luk sus przy ję cia nie prze jed na nej po sta wy wo -
bec po ko na ne go prze ciw ni ka. Prze cież ten ostat ni pa no wał w Bor de aux 
ja ko ksią żę, w któ rym nikt tak na praw dę nie wi dział cu dzo ziem ca, choć 
wszy scy wie dzie li, że za mo rzem no sił kró lew ską ko ro nę. Ja ko pan Ga -
sko nii, Age na is i Sa in ton ge oraz wszyst kich ziem na le żą cych nie gdyś 
do Ka pe tyn gów w Li mo usin, Qu er cy i Péri gord ten ksią żę -król był w po -
łu dnio wej Fran cji ry wa lem, któ re go pod le głość wa sal ną uwa ża no za nie -
szcze rą. 

W wy pad ku ja kie go kol wiek in ne go len na król Fran cji nie omiesz kał -
by przy po mnieć, że zaj mu je jed no cze śnie – ja ko su ze ren – naj wyż sze 
miej sce w pi ra mi dzie feu dal nej, jest tak że su we re nem pań stwa nad rzęd -
ne go, sto ją ce go po nad ca łą siat ką pań ste wek feu dal nych. Dla te go – ade -
kwat nie do oko licz no ści – kró lew scy urzęd ni cy nie po mi ja li żad nej oka -

1 Twier dza zbu do wa na w Nor man dii przez kró la An glii Ry szar da Lwie Ser ce. 



zji, aby przy po mnieć Akwi tań czy kom, że sta no wią część Kró le stwa 
Fran cji, a księ ciu Akwi ta nii, że jest za ra zem, tak jak każ dy in ny, wa sa lem 
i pod da nym Ka pe tyn gów. Ksią żę Akwi ta nii był kró lem, w Akwi ta nii jed -
nak kró lem był mo nar cha fran cu ski, nie zaś an giel ski. 

„Woj na o Sa int -Sar dos”, któ ra by ła za le d wie po tycz ką w trwa ją cym już 
dwa stu le cia kon flik cie, sta ła się praw dzi wą pró bą ge ne ral ną przed woj -
ną stu let nią. Spra wa by ła ba nal na i mo gła ta ką po zo stać. Uczy nio no jed -
nak wie le, aby ją udra ma ty zo wać. 

Po ło żo na w ser cu Age na is wio ska Sa int -Sar dos na le ża ła bez wąt pie -
nia do księ cia Edwar da II – gó ru ją ca nad do li ną Lot i zaj mu ją ca klu czo -
wą po zy cję w wi dłach rzek Lot i Ga ron ny – sta ła się po ten cjal ną zdo by -
czą dla kró la Fran cji, któ re go urzęd ni cy stwier dzi li w po rę, że pa nem 
wio ski jest prze or Sar lat. Wa sal an giel skie go wład cy po zwo lił so bie na po -
sta wie nie ufor ty fi ko wa nej sie dzi by. Ka rol Wa le zjusz udał się na miej sce 
w imie niu swo je go bra tan ka, kró la Ka ro la IV, że by prze jąć ba sty dę i te -
ry to rium Sa int -Sar dos. W od po wie dzi Ga skoń czy cy od bi li ten ob szar 
i po wie si li przed sta wi cie li kró la Fran cji. 

Ka rol IV uda wał, że nie sły szy po ko jo wych za pew nień swo je go szwa -
gra Edwar da, któ ry od ci nał się od nad mier nej gor li wo ści swo ich lu dzi. 
Pierw sze go lip ca 1324 ro ku par la ment skon fi sko wał Gu jen nę, ja ko pre -
tekst wska zu jąc nie zło że nie do tąd przez księ cia hoł du z ty tu łu po sia da -
nia te go księ stwa. Ka rol Wa le zjusz otrzy mał za da nie za ję cia kra ju, cze -
go do ko nał w krót kim cza sie, nie na po ty ka jąc po waż niej sze go opo ru. 
Po za Bor de aux, Ba jon ną i Sa int -Se ver Fran cu zi za ję li ca łe księ stwo, co 
osta tecz nie przy spo rzy ło im kło po tów. 

Edward II miał wy star cza ją co du żo pro ble mów w An glii, gdzie je go 
pod da ni ma rzy li je dy nie o po zba wie niu go tro nu. Po świę cił pryn cy pia, 
że by ra to wać Gu jen nę. Trak tat z 1325 ro ku, ne go cjo wa ny za po śred nic -
twem pa pie stwa, za strze gał, że od tąd urzęd ni cy ksią żę cy bę dą mia no -
wa ni przez kró la Fran cji, pod czas gdy ksią żę -król bę dzie miał moż li wość 
mia no wa nia je dy nie zwy kłych kasz te la nów. Roz strzy gnię to tak że kwe -
stię hoł du – wpraw dzie zo stał on zło żo ny, ale nie oso bi ście przez kró la 
An glii. Obo wią zek ten po wie rzo no kró lew skie mu sy no wi, przy szłe mu 
kró lo wi Edwar do wi III. 
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Ksią żę Gu jen ny praw nie był od tąd kimś in nym niż król An glii, 
a kwe stia Gu jen ny mo gła być uzna na za roz wią za ną. Ka rol IV wszyst -
ko jed nak za blo ko wał, przy zna jąc księ ciu Edwar do wi, w za mian za hołd, 
len no – Gu jen nę okro jo ną do re jo nów przy brzeż nych. Age na is po zo -
sta ło we wła da niu Ka pe tyn gów. Oczy wi ście Edward II od mó wił pod -
po rząd ko wa nia się tej de cy zji, uzna jąc za ko rzyst niej sze zde za wu owa -
nie wła sne go sy na. Ka rol IV tyl ko na to cze kał – po now nie skon fi sko -
wał księ stwo. 

Upa dek Edwar da II i wstą pie nie na tron Edwar da III zmie ni ły wa run -
ki ne go cja cji i 31 mar ca 1327 ro ku Edward III od zy skał swo je księ stwo 
w za mian za obiet ni cę wy pła ty od szko do wań wo jen nych. Miał jesz cze 
wy dać twier dze za rzą dza ne od trzech lat przez urzęd ni ków kró la Fran cji. 

Spoj rze nie na ma pę po zwa la do strzec rzecz oczy wi stą: trzy dzie ści 
lat kon flik tu za koń czy ło się prze ję ciem przez Ka pe tyn gów bez po śred -
niej wła dzy nad bo ga ty mi zie mia mi Age na is i Ba za da is, Péri gord i Li -
mo usin. Z księ stwa przy zna ne go Hen ry ko wi III trak ta tem pa ry skim 
w 1259 ro ku je go pra wnuk Edward III za cho wał je dy nie re gio ny przy -
brzeż ne Sa in ton ge i Ga sko nii od Cha ren te do Ado ur. Bor de aux, bę dą -
ce cen trum i ba stio nem akwi tań skiej go spo dar ki, zo sta ło od cię te od swo -
je go za ple cza. Nad czę ścią kon ty nen tal ną daw ne go pań stwa Plan ta ge -
ne tów za wi sła groź ba go spo dar czych kło po tów. 

W te re nie sy tu acja wy glą da ła jesz cze go rzej. Dla urzęd ni ków kró la 
Fran cji każ dy pre tekst był do bry do te go, że by od su nąć w cza sie prze ka -
za nie te ry to riów od da nych na mo cy trak ta tu z 1325 ro ku. Akwi tań scy 
wa sa le księ cia -kró la do koń ca gra li kar tą au to no mii i od wle ka li wy ko na -
nie swo jej po win no ści, na co ze zwa la ło pra wo feu dal ne. Wszyst ko by ło 
za rze wiem kon flik tu, a każ dy kon flikt pro wa dził przed wy miar spra wie -
dli wo ści su ze re na, czy li przed pa ry ski Par la ment, bę dą cy „kró lew skim 
try bu na łem”. Sa mo ist nie nie te go par la men tu przy po mi na ło Plan ta ge ne -
tom, że w Gu jen nie nie by li oni ani su ze re na mi, ani su we re na mi. 

Ile pro ce sów, ty le do cho dzeń. Urzęd ni cy kró la Fran cji nie prze sta -
wa li na sta wać na lu dzi kró la -księ cia, a mi łość wła sna te go ostat nie go 
mu sia ła przy wyk nąć do ko niecz no ści do star cza nia przy każ dej spo sob -
no ści ra chun ków i do ku men tów uza sad nia ją cych je go obec ność. 
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