
WOJNA DWÓCH RÓś W ANGLI  1455 – 1485  
 

 Ostatnim władcą z dynastii Plantagenetów był Ryszard II, który zmarł w 1399 r. 
Wówczas do rywalizacji o tron angielski przystąpiły dwa rody, spokrewnione z 
Plantagenetami – Lancasterowie i Yorkowie. Wydawało się, Ŝe zwycięsko z tej rywalizacji 
wyszedł ród Lancasterów, którego przedstawiciele zasiedli na tronie – Henryk IV (1399 – 
1413), Henryk V (1413 – 1422). Niestety kolejny władca Henryk VI Lancaster (1422 – 
1461) okazał się być szalony, dlatego teŜ władzę w jego imieniu sprawował regent – Ryszard, 
ksiąŜę Yorku, który odsunął doradców z rodu Lancasterów.  Wybuchła otwarta wojna między 
Lancasterami  i Yorkami zwana „Wojną Dwóch RóŜ” od herbów obu rodów – Lancasterowie 
w herbie mieli czerwoną a Yorkowie białą róŜę.   

Ryszard York zginął w bitwie w 1460 r. Na czele stronnictwa Yorków stanął jego syn, 
który uwięził Henryka VI i w 1461 r. ogłosił się królem jako Edward IV York (1461 – 
1483). Jego panowanie równieŜ nie było spokojne. Przeciwko niemu wystąpił hrabia 
Warwick, który poparł Henryka VI Lancastera i pomógł mu odzyskać tron (1470).  W 1471 r. 
Edwardowi IV udało się pokonać hr. Warwicka. Powrócił do Anglii i rozkazał zamordować 
zarówno Henryka VI jak i jego najstarszego syna, księcia Walii. 

Po śmierci Edwarda IV Yorka, władzę przejął jego brat Ryszard III York  (1483 – 
1485). Pozbawił on tronu prawowitego dziedzica Edwarda IV – jego najstarszego syna. Obu 
bratanków, Edwarda i Ryszarda, uwięził w Tower i zamordował. Ścigał i mordował 
wszystkich potencjalnych wrogów. Jego polityka przyczyniła się do powstania silnej 
opozycji, na czele której stanął Henryk Tudor, spokrewniony z Lancasterami. Ryszard III 
poległ w bitwie w 1485 r. Wówczas powierzono tron Henrykowi Tudorowi, który jako 
Henryk VII (1485 – 1509) rozpoczął panowanie dynastii Tudorów. OŜenił się on z córką 
Edwarda IV Yorka i w ten sposób zakończył spór między dwoma największymi rodami 
feudalnymi w Anglii.  

Skutkiem wojny Dwóch RóŜ było prawie całkowicie wyginięcie stanu rycerskiego w 
Anglii, gdyŜ jego przedstawiciele przez kilkadziesiąt lat ginęli w bratobójczych bitwach bądź 
byli skrycie mordowani.  


