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O kSiążce

W desperackim ataku na janczarów, broniących sułtana osmańskiego Murada II, 

dopełnił się los młodego króla Władysława III, nazwanego później „Warneńczy-

kiem”. Rozstrzygnął się także wynik jego antytureckiej wyprawy. Bitwa, stoczona 

pod Warną w dniach 10 i 11 listopada 1444 roku, to jedno z najważniejszych wydarzeń 

późnośredniowiecznej Europy. Była końcowym epizodem kampanii nazywanej niekiedy 

„ostatnią krucjatą”, którą prowadzili wspólnie król, wojewoda siedmiogrodzki Jan Hu-

nyady i kardynał Julian Cesarini. 

Praca przybliża historię antymuzułmańskich i antyosmańskich krucjat XIV i XV wie-

ku, ukazuje udział w nich Królestwa Polskiego i Polaków, a także analizuje ich skutki dla 

narodów bałkańskich i całej Europy. Opisywane wydarzenia osadzone są z jednej strony 

w kontekście wypraw krzyżowych, z drugiej zaś w kontekście ideologii muzułmańskiej 

świętej wojny oraz kulturowych, politycznych i gospodarczych powiązań ówczesnych 

państw i ludów. Czytelnik odkryje, jak wyglądał wówczas konflikt Krzyża z Półksięży-

cem, zwłaszcza po upadku państw krzyżowców w Ziemi Świętej, i jakie miał on znaczenie 

dla przebiegu wojen z Imperium Osmańskim.



4

chrześcijanie i muzułmanie 

Z pozoru trudno o dwie religie tak odległe od wzajemnego zrozumienia jak chrze-

ścijaństwo i islam. A choć obie wyrosły ze wspólnych korzeni judaizmu, warunki, 

w jakich powstawały, były różne. Gdy chrześcijaństwo kształtowało się w świecie 

śródziemnomorskim, przejmując wiele pierwiastków z pogańskiej kultury Greków i Rzy-

mian, islam wyrastał z tradycji arabskich i beduińskich plemion pustyni.

Antagonizm wyznawców Chrystusa i wyznawców Proroka nie zrodził się jednak znikąd. 

Potrzeba było wielu lat, a nawet wieków wewnętrznego rozwoju obu religii, by doprowa-

dziły one do idei wojny w imię wiary. Autor zadaje pytanie: 

Jak doszło do tego, że pacyfistyczna nauka chrześcijańska uznała ostatecznie jaką-

kolwiek wojnę za świętą? Czy stało się to na skutek naturalnego procesu, czy pod 

wpływem obcej – choć może nie do końca – ideologii islamu? Czy to przypadek spra-

wił, że muzułmański dżihad i chrześcijańska krucjata, dwie ideologie świętej wojny, 

choć wypływające z różnych źródeł, w tak wielu aspektach są do siebie podobne?

U chrześcijan rozwój ideologii świętej wojny, alias wojny w imię Krzyża, czyli krucjaty, 

kształtował się pod wpływem popularyzacji praktyki pielgrzymkowej do Ziemi Świętej. 

Jej początkiem było odkrycie drzewa Prawdziwego Krzyża przez św. Helenę, matkę cesa-

rza Konstantyna Wielkiego. 

Nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że stopniowo powstawały zręby przyszłej ide-

ologii krucjatowej, a z czasem, w końcu XI wieku, pielgrzymki do Ziemi Świętej 
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Oblężenie Antiochii na ilustracji z XV wieku.
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miały nabrać charakteru zbrojnych wypraw. Idea „walki w imię Boga” nie wyni-

kała bowiem z zasad chrześcijańskiej teologii. Pismo Święte nie wypowiadało się 

w tej kwestii jednoznacznie, a miejscami wojownicze przesłanie Starego Testamen-

tu odbiega od pacyfistycznej w swojej wymowie „dobrej nowiny” głoszonej przez 

Ewangelie. Elity chrześcijańskie pierwszych wieków znalazły jednak rozwiązanie, 

opierając się na rzymskiej idei „wojny sprawiedliwej”, rozwiniętej w duchu chrze-

ścijańskim zwłaszcza w pismach św. Augustyna. Wojna, nawet ta ofensywna, sta-

wała się wojną sprawiedliwą, jeśli była podejmowana z inicjatywy legalnej – czyli 

dla chrześcijan prawowiernej – władzy, a jej celem było zaprowadzenie pokoju 

i ładu Bożego na Ziemi. Stąd już tylko krok dzielił od idei „świętej wojny” w imię 

Krzyża. 

U muzułmanów ten proces przebiegał inaczej, wynikając też z odmiennych pobudek. Ide-

ologia dżihadu, kojarzona dzisiaj z islamskim odpowiednikiem krucjaty, nie była jednak 

równoznaczna ze świętą wojną i miała podłoże bardziej dogmatyczne, osadzone w zasa-

dach muzułmańskiej wiary:

…słowo „dżihad”, choć używane było przez pustynnych Beduinów jeszcze w cza-

sach przedislamskich, samo w sobie nie odnosiło się do idei świętej wojny za wia-

rę. Oznaczało tyle co wysiłek, trud, walkę, często jednak interpretowane było jako 

wewnętrzne zmaganie się z własnymi ułomnościami i słabościami. Muzułmańscy 

teologowie rozróżniali „wielki dżihad”, pojmowany w sensie moralnym, zalecający 

zdanie się na wolę Boga, oraz „mały dżihad”, odnoszący się do wysiłków praktycz-

nych zmierzających w tym kierunku, między innymi do walki zbrojnej o rozszerza-

nie panowania islamu. 

Konfrontacja chrześcijan i muzułmanów, trwająca od początku wzajemnych relacji, czy-

li od VII wieku, nieuchronnie prowadziła do ideologizacji konfliktu. Jego największą 

eskalacją była epoka krucjat palestyńskich, która przez dwa stulecia wstrząsała światami 
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wyznawców Chrystusa i Proroka. Krzyżowcy już wtedy musieli rozwiązywać te wszyst-

kie problemy, które później, w czasie krucjat bałkańskich, wpływały na ich przebieg i fi-

nał, a były to: konieczność poszukiwania sojuszników w walce z islamem poza światem 

chrześcijan, stosunki z Grekami, a zwłaszcza niuanse przenikania się sacrum i profanum, 

czyli ścieranie się ideologii religijnej z realiami polityki i ekonomii. A choć ostatecznie 

z konfrontacji w Outremer muzułmanie wyszli zwycięsko, ani chrześcijańska Europa, ani 

muzułmańska Azja nigdy nie zapomniały o świętej wojnie. Okazją do ożywienia ideologii 

po obu stronach było pojawienie się Osmanów.

Janczar, rycina z XV wieku.

Bitwa pod Nikopolis, miniatura  
Jeana Colombe’a, XV wiek.7
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AdRIAnoPol I KRAKóW

F enomen imperium Osmanów ma niewiele analogii w historii. Ich przodkowie, przy-

byli do Azji Mniejszej jako gazi – muzułmańscy wojownicy pogranicza – walczyli 

z „niewiernymi” za wiarę, ale także o ziemie, łupy i władzę. Wykorzystując walki 

między samymi chrześcijanami na Bałkanach, stopniowo zdobywali coraz to nowe zie-

mie, trwale opanowując europejski brzeg. Z ich przybyciem stopniowo odżywała idea 

nowych krucjat, choć tym razem nastawiona nie tyle na odzyskanie Ziemi Świętej, ile na 

obronę stanu posiadania chrześcijaństwa w Europie, a zwłaszcza na ocalenie Konstanty-

nopola. Aby przeciwstawić się tej nowej ofensywie krzyżowców, Osmanowie zmuszeni 

byli przekształcić swą pograniczną „marchię” w sprawnie zarządzane państwo, wykorzy-

stujące islam jako podbudowę ideologiczną swojej politycznej, gospodarczej i militarnej 

potęgi. Reformy administracyjne, ustrojowe i wojskowe, utworzenie formacji janczarów, 

czerpanie zysków z intratnego pośrednictwa w wymianie handlowej między Zachodem 

a Wschodem – wszystko to, i wiele innych czynników, powodowało, że państwo Osma-

nów stało się najgroźniejszym przeciwnikiem Europy od czasów Mongołów. Kiedy chrze-

ścijańskie państwa zorientowały się w końcu, jakie zagrożenia niesie za sobą inwazja Tur-

ków na Bałkanach, rozpoczęła się nowa era krucjat. Rozstrzygające bitwy na Kosowym 

Polu czy pod Nikopolis zakończyły się jednak spektakularnymi zwycięstwami Osmanów 

nad Serbami, Węgrami i wspierającymi ich krzyżowcami, i nawet niespodziewana klęska 

Turków pod Ankarą w konfrontacji z Timurem Chromym nie odsunęła niebezpieczeń-

stwa tureckiego na długo. Dla samych Osmanów, u progu lat 20. XV wieku wznawia-

jących nacisk na Europę, kluczowe stało się niepowiększanie grona wrogów, z którymi 

przychodziło im walczyć, a wśród nich za jednych z najpotężniejszych byli postrzegani 

litewsko-polscy Jagiellonowie.
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Polska już od chwili przyjęcia chrześcijaństwa w X wieku mogła uchodzić za antemu-

rale christianitatis – przedmurze chrześcijaństwa, choć w ten sposób została określona 

dopiero pięć stuleci później, walcząc, choć częściej defensywnie niż ofensywnie, z poga-

nami – m.in. z Pomorzanami, Prusami i Litwinami, a w końcu z Tatarami. Mimo tego 

ideologia świętej wojny w obronie Krzyża, wiązana wciąż bardziej z walką z islamem niż 

z kultami pogańskimi, przez kilka stuleci z trudem forsowała sobie drogę do świadomo-

ści mieszkańców Polski. Nikłe zainteresowanie Polaków krucjatami do Ziemi Świętej jest 

tego najlepszym przykładem. Dopiero z chwilą islamizacji Tatarów, wyrosłych na najnie-

bezpieczniejszych wrogów u południowo-wschodnich granic Polski, islamski dżihad stał 

się problemem, z którym Polacy musieli się zmierzyć, a idea świętej wojny w imię Krzyża 

zaczynała zyskiwać na popularności. Nieliczny udział naszych rodaków w krucjacie ni-

kopolitańskiej oraz znacznie już liczniejszy w kolejnej, antytatarskiej, zakończonej klęską 

nad Worsklą, są dowodem pewnych zmian w podejściu rycerstwa polskiego do zbrojnej 

konfrontacji z islamem. Zaangażowanie się jagiellońskiej Polski w sprawy bałkańskie 

przybliżało też moment, kiedy nieuchronny stawał się konflikt z Osmanami.       

Błękitny meczet w Stambule.9
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krucjaty jagiellOnów

W ładysław II Jagiełło, założyciel dynastii jagiellońskiej, nie był do idei wyprawy 

krzyżowej nastawiony pozytywnie. Dopiero jego syn i następca Władysław III 

Jagiellończyk, przez potomnych nazwany Warneńczykiem, okazał się jedynym 

polskim monarchą, który wziął sobie do serca ideę wyprawy krzyżowej. Zdawała się mu 

w tym sprzyjać korzystna koniunktura międzynarodowa w regionie: przeorientowanie 

aktywnej polityki polskiej na południe, zaproszenie króla do objęcia tronu Węgier oraz 

aktywność papiestwa pozostającego w konflikcie z soborem bazylejskim i dążącego do 

spektakularnego sukcesu w postaci zorganizowania antytureckiej krucjaty. Realia oka-

zały się jednak dalekie od oczekiwanych: wojna domowa na Węgrzech, walki stronnictw, 

odwracanie się Polski, zajętej swoimi sprawami, od idei krucjaty; wszystko to i wiele in-

nych czynników odsuwało całą sprawę w czasie i gasiło początkowy zapał. Gdy do wy-

prawy na Turków w końcu doszło, odbyło się to już w innych okolicznościach. Pierwsza 

jagiellońska krucjata, zwana „długim pochodem”, w niewielkim tylko stopniu wspierana 

przez polskie rycerstwo, pomimo pozornych sukcesów niczego nie rozwiązała. Brak floty, 

potrzebnej do zablokowania cieśnin Bosfor i Dardanele przed przeprawą wojsk osmań-

skich z Azji Mniejszej, okazał się przyczyną pospiesznego odwrotu i nieosiągnięcia ce-

lów. Zanim następna krucjata, zwana później warneńską, doszła do skutku, postarano 

się temu zaradzić, jednak szczególne okoliczności związane z reakcjami na manifest sze-

gedyński i tym razem odbiły się na frekwencji i przygotowaniach. Los doprowadził wów-

czas Władysława III i jego krzyżowców pod Warnę, gdzie stanęli naprzeciw liczniejszych 

osmańskich zastępów sułtana Murada II.     
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Twierdza Golubac w Serbii.
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legenda warneńczyka 

Wszystko wydarzyło się niezwykle szybko, gdy w kluczowym momencie bitwy:

…niewielki, liczący może 500 rycerzy oddział oderwał się od hufca królewskiego, 

stopniowo nabrał rozpędu i pochylając kopie, skierował się prosto w kierunku po-

wiewającego w oddali na pagórku zielonego sztandaru. Na czele hufca widać było 

królewski sztandar, a przy nim wysoką postać rycerza we wspaniałej zbroi. Z dala 

w słońcu wyraźnie połyskiwał miecz, którym rycerz wskazywał widniejący w od-

dali czworobok janczarów… Właśnie sam król ruszał ze swoją przyboczną chorą-

gwią do boju. 

Nikt z rycerzy nawet się nie oglądał na Węgrów ani nie słyszał nawoływań woje-

wody, żeby się zatrzymali i zawrócili. Stopniowo znikali w kurzawie i słychać już 

tylko było cichnący stopniowo tętent. W końcu i on zamarł w oddali, a z miejsca bi-

twy docierały tylko odgłosy kwiczenia i rżenia koni, krzyki ludzi, dudnienie kotłów 

i wzbierające triumfalne okrzyki: „Allah! Allah!”

Był to dopiero początek legendy polskiego króla. Niespójność przekazów, brak wiarygod-

nych świadków i zaginięcie ciała monarchy stały się kanwą najbardziej niewiarygodnych 

pogłosek, spekulacji i teorii. Już zaraz po bitwie snuto opowieści o ocaleniu króla Włady-

sława, kolportowano rzekome królewskie listy i mało wiarygodne relacje o spotkaniach, 

pojawiali się nawet liczni pseudo-Warneńczycy. Prezentowany w książce fragment kro-

niki burgundzkiego dziejopisa Jana de Wavrin pozwala uchwycić początek tego feno-

menu. A choć z czasem o tych teoriach zapomniano, odrodziły się one ponownie w XIX 
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i XX wieku za sprawą pewnych publicystów i łowców sensacji, odgrzebujących dawno 

zapomniane historie. Do najbardziej zaskakujących należy głośna przed paroma laty teo-

ria portugalskiego badacza, Manuela Rosy, doszukującego się związków Warneńczyka 

z Krzysztofem Kolumbem.

Kontrowersje wokół bitwy warneńskiej nie są zresztą jedynymi, które osnuto wokół tego naj-

bardziej tajemniczego polskiego monarchy. Obok bohaterskiej legendy ostatniego krzyżowca 

Europy i męczennika za wiarę funkcjonowała też inna, bardziej mroczna. Czy król był faktycz-

nie biologicznym synem Jagiełły, czy parał się magią, czy opinie o jego homoseksualizmie są 

prawdziwe, wreszcie czy świadomie popełnił krzywoprzysięstwo – to tylko niektóre z pytań, 

które autor zadaje, usiłując dociec fenomenu jego białej i czarnej legendy. 

Dyskusja wokół Władysława Warneńczyka, tego najsłynniejszego, choć też najtragicz-

niejszego polskiego monarchy, wciąż trwa, nie ustaje również polemika wokół dalszych 

i bliższych skutków podejmowanych w jego imieniu działań.

Mauzoleum Władysława III  
Warneńczyka w Warnie.13
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O autOrze 

artur FOryt –  z wykształcenia nauczyciel języka francu-

skiego, absolwent Université de Nice. Od ponad dwudzie-

stu lat związany zawodowo z książkami jako tłumacz, autor 

artykułów i książek; współpracuje z wydawnictwami Astra, 

Avalon, Księgarnia Akademicka, InfortEditions, Wydaw-

nictwo UJ. Jest tłumaczem kilku obszernych monografii 

historycznych (m.in. Stalin. Rys historyczny bolszewizmu 

Borisa Souvarine’a, Joannici. Historia zakonu maltańskie-

go Bernarda Galimarda Flavigny’ego), tekstów kronikarskich i literackich z epoki śre-

dniowiecza (m.in. Księgi Islandczyków Ariego Thorgilssona Mądrego czy Historii Gotów, 

Wandalów i Swebów św. Izydora z Sewilli), autorem książek („Gestes des Chiprois” jako cy-

pryjska kompilacja historyczna z XIV w. oraz Wyprawa Chrobrego na Kijów 1018), kilku-

dziesięciu artykułów popularnonaukowych i not historycznych opublikowanych w cza-

sopismach „Tudorowie” i „Focus Historia”, a także na stronach internetowych Muzeum 

Historii Polski oraz na portalach astrahistoria.pl i TwojaHistoria.pl. Współpracował tak-

że przy redagowaniu i opracowywaniu licznych naukowych i popularnonaukowych mo-

nografii i artykułów z różnych dziedzin humanistyki w językach polskim i francuskim. 
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