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„Wielka jest radość odkrywcy,
ale jeszcze większa jest w samym poszukiwaniu”-

starożytna sentencja grecka.

PRZEDMOWA

Autor tej książki urodził się w drugiej połowie XX wieku w Warnie. 
Tam też ukończył i jest absolwentem Instytutu Turystyki Międzynaro-
dowej. Tu również zdobył umiejętność posługiwania się językiem pol-
skim i angielskim. W latach 1981–1983 specjalizował się w problematy-
ce Niemiec Wschodnich (byłej NRD), by później osiedlić się w Polsce. 
Obecnie mieszka w Londynie i tam prowadzi badania na temat życia 
słowiańskiego króla Władysława, który walczył o wolność narodu buł-
garskiego. Zwłaszcza mieszkańcy Warny są wdzięczni królowi i pielę-
gnują pamięć o nim. Na jego cześć, jego imieniem nazwany jest jeden 
z głównych bulwarów w mieście. Istniał tam również klub sportowy 
„Władysław”, a w 1935 roku zbudowano Park Muzeum, który być może 
jest jednym z największych zabytków słowiańskiego braterstwa wojen-
nego w Europie.

Pragnąc osobiście sprawdzić krążące od lat pogłoski i legendy 
o królu Władysławie, autor tej publikacji zwiedził portugalską wyspę 
Maderę, która znana jest nie tylko ze swoich słynnych win i egzotycz-
nej przyrody, ale również jako skarbiec pamięci o polskim szlachcicu 
i możnowładcy, zwanym tutaj także Henrique Alemao.

Mieszkańcy Madaleny do Mar, miejscowości położonej na zachod-
nim wybrzeżu wyspy, z pokolenia na pokolenie przekazują sobie legen-
dy o królu Władysławie, przy czym są głęboko przekonani o zawartej 
w nich prawdzie. Wciąż można tu zobaczyć, chociaż bardzo zniszczoną, 
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rezydencję króla, zwaną „Casa del Rei”. Zachowały się również liczne 
artefakty królewskie w stolicy wyspy Funchal, co bardzo przybliża i po-
twierdza tezę o jego tam pobycie.

Autor tej pracy starał się przedstawić w systematycznej kolejności 
wszystkie zgromadzone dokumenty, wnikliwie studiowane przez po-
kolenia historyków. Największy wkład w rozwiązanie zagadki życia 
króla Władysława ma dr Leopold Kielanowski, który ostatnie 15 lat 
swego życia spędził na Maderze i tam poświęcił się temu tematowi. 
Jednocześnie podróżował po Europie, poszukując informacji o królu 
Warneńczyku. Odwiedził Watykan, Niemcy, Portugalię, Polskę, Litwę, 
Hiszpanię, co zaowocowało odnalezieniem i zgromadzeniem ważnych 
dowodów związanych z życiem Władysława III Jagiełły. Zresztą więk-
szość badaczy życia tego króla uważa opracowania historyczne Leopol-
da Kielanowskiego za podstawę do dalszych badań lub polemik nauko-
wych. Historyk Zbigniew Święch w swojej książce „Ostatni krzyżowiec 
Europy”, Wydawnictwo Wawelskie 1995 r., pisze „…aż dziw bierze, że 
dokonał tego historyk – con amore (amator), a nie udało się to wielu 
wybitnym historykom-badaczom”.

Ciekawym przyczynkiem do omawianych badań stała się wydana 
niedawno, bo w 2012 roku, książka Manuela Rosy (portugalskiego hi-
storyka – amatora, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych) – 
„Kolumb – historia nieznana”. Książka ukazała się w językach: portugal-
skim, hiszpańskim, polskim i łotewskim, i jest określana jako sensacja 
w odniesieniu do licznych koncepcji pochodzenia Krzysztofa Kolumba 
– odkrywcy Ameryki. Jej autor pracuje w bibliotece Duke Univercity 
w Karolinie Północnej i na podstawie swoich mozolnych badań pro-
wadzonych od 20 lat dowodzi, że Krzysztof Kolumb był synem… Wła-
dysława Warneńczyka! Gorąco polecam czytelnikom polskie wydanie 
tej książki, która utwierdza mnie w przekonaniu, że słowiański król nie 
zginął w bitwie pod Warną. Ocalenie oraz podróż Władysława jako 
skruszonego grzesznika i pustelnika zostały zbadane aż do jego osie-
dlenia się na Maderze.

Wydarzenia i fakty zawarte w tej książce mogą być przyczynkiem do 
dalszych badań i dyskusji naukowców, historyków oraz innych badaczy 
historii życia króla Warneńczyka.

Plamen Czakyrow – przyjaciel autora
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ROZDZIAŁ I

Dnia 25 lipca 1434 roku dziesięcioletni Władysław III – jako naj-
starszy syn zmarłego Władysława II Jagiełły – został w katedrze 

wawelskiej koronowany na króla Polski. W sześć lat później został 
również królem Węgier. Wobec nadciągającej potęgi tureckiej, jako 
król obu narodów – w obronie chrześcijaństwa – podjął w 1443 roku 
zbrojną wyprawę przeciwko Turcji, zakończoną zwycięstwem i 10-let-
nim rozejmem w Segedynie podpisanym przez sułtana Murada II. Być 
może rozejm był postrzegany jako taktyczne rozwiązanie problemów 
Polski i Węgier, bowiem w Polsce nadal trwały wewnętrzne spory mię-
dzy szlachtą, a na Węgrzech, Elżbieta, wdowa po królu Albrechcie II, 
coraz głośniej dowodziła, że prawowitym królem powinien być jej syn 
Władysław Pogrobowiec. Traktat pokojowy z polsko-węgierskim kró-
lestwem był także taktycznym posunięciem Murada. Nie chcąc walczyć 
na dwóch frontach, pragnął zabezpieczyć tyły swojej armii w Europie 
oraz dokończyć ofensywę wojenną w Anatolii. Po traktacie w Szeged 
z całą siłą zajął się zniszczeniem emiratu Karamańskiego.

Władysław nie słuchał mądrych rad polskich i węgierskich szlach-
ciców. Za usilną namową legata papieskiego Juliana Cesariniego, któ-
ry obiecał pomoc floty burgundzkiej i weneckiej oraz rozwinął przed 
młodym królem wizję chwały jako Wyzwoliciela Mesjasza wszystkich 
uciskanych i zniewolonych chrześcijan – dwudziestoletni król zerwał 
rozejm, by nieco później w 1444 roku poprowadzić przeciw Turcji nie-
najlepiej przygotowaną krucjatę chrześcijańską złożoną z 25 tysięczną 
armią wojsk węgiersko-polsko-wołoskich. Król postanowił podjąć wal-
kę, licząc na to, że końcowe zwycięstwo usprawiedliwi decyzję zerwania 
traktatu. Pośpiesznie zatem powołał armię z węgierskich, polskich, cze-
skich i rosyjskich oddziałów. Po drodze dołączyli Serbowie, Bośniacy, 


